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Lucrările sesiunii Consiliului 
popular municipal

Convocată în conformi
tate cu Legea de organiza
re și funcționare a consi
liilor populare, ieri a avut 
loc la Petroșani prima se
siune a celei de-a XIII-a 
legislaturi a Consiliului 
popular municipal. La lu
crările sesiunii au partici
pat deputății aleși la 17 
martie 1985, în Consiliul 
popular municipal, invi
tați din rîndul activiștilor 
de partid și de stat, condu
cători ai unor 
deri și instituții.

A luat parte 
Stelian Popescu, 
ședințe al Consiliului popu
lar județean.

Deschizînd lucrările se
siunii, tovarășul Viorel 
Faur, prim-secretar al Co_ 
nitetului municipal de 
partid Petroșani, a eviden
țiat însemnătatea deosebită 
a victoriei obținute 
legeri de candidați! 
tului Democrației și 
tații Socialiste. S-a 
niat că această victorie 
democratismului 
rii noastre este 
încununată de 
înaltului act de voință 
poporului nostru prin 
alegerea de către 
Adunare Națională, la 
martie 1985, a secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
în funcția supiemă de pre
ședinte al Republicii Socia
liste România — garanția 
înaintării impetuoase a 
patriei noastre pe calea 
unor noi și mari succese 
în construcția socialistă, 
a progresului și înfloririi 
multilaterale,

Potrivit prevederilor Le
gii de organizare și func
ționare a consiliilor popu
lare, prima parte a lucră-

întreprin-

tovarășul
vicepre-

în a- 
Fron . 
Uni- 

subli- 
a 

orîndui- 
ștrălucit 

înfăptuirea 
al 

re.
Marea 

29

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU 
TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, VOR FACE O VIZITĂ OFICIALĂ 

IN CANADA
Tovarășul Nicolae Ceausescu, pre- general al Canadei, Jeanne Sauve și a 

ședințele Republicii Socialiste România, primului ministru Brian Mulroney, o 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, vizită oficială în Canada, în a doua ju_ 
vor efectua, la invitația guvernatorului mătate a lunii aprilie 1985.

PREȘEDiNT ELUIT ȚÂRII
VIBRANT OMAGIU AL OAMENILOR

MUNCH DIN VALEA JIULUI

cu

rilor sesiunii au fost con
duse de președintele de 
vîrstă al deputaților, tova
rășul Nicolae Sasu.

A fost aleasă apoi corni, 
sia de validare a manda
telor deputaților aleși la 
17 martie. Exercitîndu-și 
mandatul încredințat, co
misia de validare a con
statat în raportul său pre. 
zentat sesiunii că toți cei 
55 deputați în consiliul 
popular municipal au fost 
aleși în conformitate 
prevederile legale.

In urma validării depu
taților aleși la 17 martie 
1985, a fost declarat cons
tituit Consiliul populai- al 
municipiului Petroșani, în 
cea de.a XIII-a legislatură.

Sesiunea a adoptat ur
mătoarea ordine de zi :

1) Depunerea jurămîn- 
tului de credință și devo
tament față de Republica 
Socialistă România de că
tre deputății Consiliului 
popular municipal.

2) Alegerea Comitetului 
executiv al Consiliului 
popular municip-1

3) Depunerea jurămîntu- 
lui de credință și devota
ment față de Republica 
Socialistă România de că
tre membrii 
executiv al
popular municipal.

4) Alegerea comisiilor 
permanente ale Consiliului 
popular municipal.

5) Programul de măsuri 
privind sarcinile Consiliu
lui popular municipal pen
tru realizarea integrală a 
planului de dezvoltare e- 
conomico-socială în profil 
teritorial pe anul 1985 și 
pregătirea înfăptuirii în 
bune condițiuni a planului 
pe anul 1986.

Intrîndu.se în ordinea de 
zi, primul punct al aces
teia l-a constituit momen
tul solemn al depunerii ju. 
rămîntului de către depu
tății aleși la 17 martie.

Sesiunea a ales apoi cu 
unanimitate de voturi Co
mitetul executiv al Consi
liului popular municipal.

Din împuternicirea Bi
roului Comitetului munici
pal de partid și al Consi
liului municipal al F.D.U.S., 

a 
de 

Comitetului 
Consiliului 

to-

tovarășul Lazăr Filip 
propus pentru funcția’ 
președinte al 
executiv al 
popular municipal pe 
varășul Viorel Faur, prim, 
secretar al Comitetului 
municipal de partid Petro
șani.

Sesiunea a aprobat în 
unanimitate propunerea,

(Continuare în pag. a 2-a)

Comitetului 
consiliului

executiv alComitetul
Consiliului popular municipal

Președinte t Viorel Faur. Prim-vicepre- 
ședinte: Filip Lazăr. Vicepreședinți: Aurel Ni
cola, Constantin Iovănescu, Gherghina Șerban, 
Petru Pușcaș, Mariana Dumbravă, Membri: loan 
Vărășeț, Constantin Ciolofan, Ioan Lazăr, Mi
hail Bănacu, Ana Popescu, Adriana Karacsony, 
Alexandru Todor, Margareta Dima Șaudor, 
Ion Predoi.

Zile de producție record
municipal al 
împreună cu 
întreprinderi- 

organizează în

peste
533

împreună cu tovarășii 
mei de muncă, alături de 
întreaga noastră națiune 
am trăit sentimente de 
mîndrie patriotică și pro
fundei satisfacție cu prile
jul realegerii tovarășului 
Nicol^a Ceaușescu în su
prema funcție de stat, de 
președinte al Republicii 
Socialiste România. Opțiu
nea unanimă a întregii 
națiuni, exprimată în Ma
rea Adunare- Națională de 
aleșii poporului cu privire 
la realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înal
ta funcție de președinte al 
Republicii, exprimă îndes, 
tructibila legătură dintre 
popor și înțeleptul său con
ducător, unitatea de voin
ță și de țeluri în marea 
operă de propășire a pa. 
trici pe trepte tot. mai înal
te de civilizație, pi ogres și 
bunăstare. Actul politic de 
importanță fundamentală 
de a asigura în fruntea 
țării pe omul care întru
chipează nobilele trăsături 
ale poporului român, con
stituie garanția sigură' a

--------------- --------------4--------------------------------------

Și 
în

Expresia voinței unanime 
făuririi viitorului luminos 
al patriei.

In aceste momente de 
adevărată sărbătoare a în
tregii noastre națiuni 
noi, cei ce muncim
mină, alături de oamenii 
muncii de pe întreg cu
prinsul țării ne exprimăm 
hotărîrea de a acționa cu 
întreaga competență și ab. 
negație pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de 
plan, de a contribui 
activitatea de zi cu zi 
care o desfășurăm la 
făptuirea obiectivelor 
bilite de Congresul 
XllI-lea al partidului.

Strîns uniți în jurul 
partidului, al secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nu ne 
vom precupeți eforturile 
pentru sporii ea producției 
de cărbune, contribuind 
prin fapte de muncă ia 
edificarea viitorului comu
nist al patriei.

pi in 
pe 

în_ 
sta.

al

V'intilă FLORF.SC U, 
maistru principat, 

I.M. Uricani

l

Vom face
totul pentru

a spori 
producția de

cărbune

pri-
Și 

că- 
din 
Lo

de

•Și 
din

noștri din 
ca și din în- 
am făcut to
ne realiza sar-

Consiliul 
sindicatelor 
conducerile 
lor miniere,
perioada 1 —13 aprilie, zile 
de producție record la ni
velul sectoarelor și brigă
zilor.

In zilele de 1 și 2 apri
lie, minerii sectorului IV 
de la I.M. Lonea, organi- 
zindu-și mai bine munca, 
folosind la întreaga capa
citate întregul potențial 
tehnic și uman de care

au extras 
planificate 

cărbune, l’roduc- 
muneii planificată 

medie 
post, 

iu 
ca

începutul 
minerii

50 kg pe 
deosebite 

aceste zile, 
de la 
obținut

dispune 
Sarcinile 
tone de 
tivitatea
a fost depășită în 
cu peste 1 
Rezultate 
muncă în 
dealtfel și 
anului au
din brigăzile de frontaliști 
conduse de Anton Florea, 
Grigore Mindruț și loan 
Boteanu.

Rezultate de prestigiu obținute de preparatori
După cum ne-a informat . 

tovarășa Elena Andrițoiu 
din compartimentul plan 
de la I.P.C.V.,1 , preparato
rii de la Petrila, Coroești 
.și Lupeni au livrat în pri
mul trimestru din acest 
an termocentralelor din ju- . 
del și din țară 285 000 tone

palat și sortat 
plan. La 

netă 
cu 

tone de cărbune.
luna martie prepara- 
de la Coroești au li
pește sarcinile de plan 
tone de brichete.

de cărbune 
peste sarcinile de 
indicatorul producție 
planul a fost depășit 
10 332

In
torii
vrat
4011

în

(Continuare in pag. a 2-a)

ȚÂRII, Cfr MAI MULT CĂRBUNE!

căr_ 
în- 
pe 
să

îri-
ci _ 

Oi. 
lu- 
su-

ni 
d ra

de 
țării.

lunare 
de 

me
niuri

întregul 
noi o 
în ace- 

fermă

cite ori reporte- 
să scrie despre 
obsesia cărbu-

R E C O R
Reportajul săptammii

D U I

J

i

ța de a răspunde che
mărilor secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
do a da țării cit mai 
mult cărbune, conduce
rea minei Vulcan a luat

Ori de 
rul vrea 
V ulcan, 
nelui apare ca un leitmo. 
tiv, care canalizează 
treaga creație spre un 
numit gen de oameni, 
acum, cînd rezultatele 
nii martie constituie
biectul atîtor discuții, dru
murile noastre reporte
ricești nu puteau să aibă 
decît o singură direcție: 
mina Vulcan, mai precis 
o anumită brigadă'...

Pentru că, planul pro_> 
ducției minei în nîai»tie 
a fost realizat, depășirea 
planului, la pregătiri cu 
170 ml, la investiții cu 
9 ml, elogiile silit gru. 
pate în special în jurul 
unei brigăzi: Gheorglie
Buhuțan. Conducător al 
unei brigăzi din sectorul 
VI, formația de lucru e. 
vidențiata și cu alte pri
lejuri, a obținut, împreu
nă cu ortacii un rezultat 
care a înregistrat un ade
vărat record.

Era prima lună a an'u.

+ Producția lunii mar
tie realizată de bri
gada lui G h e o r g h e 
Buhuțan — 11900 tone ! 
+ Plusul înregistrat de 
brigadă — 1308 tone

Avansarea-realizată in 
luna martie: 
tri (!!!) — 
lea Jiului, 
mecanizat, 
zultate au 
intr-un 
lung de 80 
nare de 30

6.7.8 mc. 
record în Va

cii un complex 
Aceste re. 

fost obținute 
abataj frontal 
m, cu o încli- 
grade.

o hotărîre îndrăzneață : 
introducerea în abatajul 
frontal din stratul 7, blo
cul VII, panoul 3 — sec
torul VI a unui complex 
mecanizat. Desigur, reți
nerile nu se refereau la 
(in)competența brigăzii

c-ondusa de Gheorglie Bu- 
huț'an. Succesele dobîn- 
dite pînă la acea dată de 
brigada amintită făureau 
o „carte de vizită“ re
marcabilă. Totuși, pînă 
atunci cele mai mari vi
teze de avansare
nu treceau dincolo 
limita unor 35—38 
tri... Și acestea cu 
eforturi !

După efectuarea probe
lor tehnologice; luna mar
tie constituia prima lună' 
..în plin-', așteptîndu-se 
cu nerăbdare rezultatele... 
După prima săptămînă 
rezultatele promiteau. Du
pă prima decadă întrebă
rile începuseră să se ri
sipească. La jumătatea 
lunii se profila o surpri
ză... ! După a doua de
cadă, rezultatele păreau 
neverosimile, iar în ulti
mele zile ale lunii mar
tie toii ochii erau ațintiți 
spre panoul pe care erau

Alexandru TATAR

Realegerea în funcția 
supremă de președinte al 
Republicii Socialiste Româ
nia a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al partidului, a fost 
mită cu vie satisfacție 
mîndrie patriotică de 
tre toți oamenii muncii 
întreprinderea minieră 
nea. In cei douăzeci
ani de cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se află 
în fruntea partidului 
statului, noi, minerii 
Lonea, alăturîndu.ne tutu
ror ortacilor 
Valea Jiului 
țreaga țară, 
tul pentru a
cinile de plan, îndeplinind 
neabătut importantele in
dicații pe care, cu nenu
mărate prilejuri, secretarul 
general al partidului 
le-a dat. In semn de 
goste și prețuire față 
fiul cel mai iubit al
Eroul între eroii de frunte 
ai neamului, Minerul nos
tru de onoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și în 
acest an vom face totul 
pentru a ne îndeplini și 
depăși arcinile ce ne re
vin, pentru a da- economiei 
naționale c-ît mai mult 
bune. Sîntern printre 
treprinderile fruntașe 
Valea Jiului și dorim 
ne situăm mereu pe 
ceâstă înaltă treaptă a 
trecerii socialiste

Reîn vestirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în func
ția supremă în stat, act po
litic major, exprimat, prin 
votul unanim al deputați
lor în M.A.N.. de 
popor, este pentru 
imensă bucurie și 
lași timp garanția 
a înaintării României pe 
drumul luminos al socia
lismului si comunismului.

Vasilc RUS, 
electrician — sectorul II, 

I.M. Lonea

întreprinderea 
comercială de stat 

mixtă Lupeni

Pledoarie pentru 

exigențele 

comerțului civilizat

Intr%25c3%25aendu.se
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în activitatea organelor nou alese 
stil de muncă dinamic, eficient

I

pe coordonatele

creștere
a întregii sale

de la sarcinile 
ce revin tinere-

Conferința organizației 
orășenești Petrila a Uniu
nii Tineretului Comunist a 
analizat cu simț de răs
pundere realizările și ne- 
împlinirile din viața orga
nizației in perioada 1982— 
1985, precum și măsurile 
ce se impun pentru ca or
ganizația de tineret din o. 
raș să obțină o 
calitativă 
activități.

Pornind 
deosebite 
tului în vederea îndeplini
rii mărețelor hotărîri ale 
Congresului al XHI-lea ăl 
partidului referitoare la 
continua dezvoltare eco- 
nomico-socială a României, 
atît în darea de seamă, cît 
și în luările de cuvînt a 
fost relevată necesitatea 
întăririi disciplinei tineri
lor la locul de muncă, a 
implicării într-o măsură 
cît mai mare a organiza
ției de tineret în realiza
rea sarcinilor de producție.

VorLitorii au evidențiat 
efortul depus în cadrul 
organizațiilor U.T.C. de la 
întreprinderile miniere 
Lonea și Petrila, de la pre. 
parație, sub conducerea ne
mijlocită a organizațiilor 
de partid, pentru a se rea
liza o creștere corespunză
toare a producției de căr
bune necesară economiei 
naționale ; minele Lonea și 
Petrila și-au îndeplinit și 

depășit sarcinile de plan 
în 1984, la care o contribuție 
deosebită și-au adus și or. 
ganizațiile U.T.C. nr. 2, 4, 
3, 7B, A9, de la Lonea, 4, 
5, 2 de la Petrila.

Organizația de tineret a 
acordat o atenție deosebită 
întăririi disciplinei în mun
că, a răspunderii fiecărui 
utecist față de îndeplini
rea integrală a tuturor sar
cinilor, urmărindu-se prin 
măsurile luate formarea li
nei opinii colective juste 
despre muncă și viață în 
rîndul tinerilor. Concursu
rile profesionale pe ra
muri de activitate, activită
țile de propagandă precum 
și cele cultural-educative 
și sportiv-turistice au a- 
vut ca scop dezvoltarea 
multilaterală a tinerilor, 
întărirea procesului de e- 
ducare și autoedu. 
eare în spiritul eticii și 
echității socialiste, al dra
gostei nețărmurite față de 
patrie și partid, față de 
valorile societății noastre 
socialiste.

Pornind de 
montul „Țării 
cărbune", în 
a.și aduce o 
sporită la îndeplinirea sar
cinilor productive, orga
nizațiile de tineret au or
ganizat acțiuni eficiente 
muncă patriotică atît 
locurile de producție, 
și pentru recuperarea 

la comanda- 
cît mai mult 
dorința de 

contribuție

de 
la 

cit 
u_

nor materiale, crearea u. 
nui climat corespunzător 
de muncă și viață pentru 
tineri. Organizațiile de ti
neret din Petrila deși au a- 
vut permanent în atenție 
integrarea socio-profesiona- 
lă a noilor încadrați, re
zultatele nu au fost mul-

Conferințe pentru dare de seamă 
și alegeri în organizațiile U.T.C.

țumitoare.
Analiza amplă care a 

avut loc în cadrul confe
rinței a pus în lumină dis
ponibilitățile existente în 
toat' sectoarele de activi
tate. Măsurile preconizate 
vor contribui, fără îndoia
lă la creșterea calității mun
cii, la îmbunătățirea sti
lului de muncă al tuturor 
organizațiilor U. T. C., 
începînd cu biroul Comi
tetului orășenesc și pînă la 
nivelul birourilor organi
zațiilor de bază, astfel în- 
cît 
fie 
tru 
de

întregul activ U.T.C. să 
pe deplin angajat pen- 
transformarea în fapte 
muncă a tuturor sarci

nilor ce le revin din 
cumentele de partid, 
U.T.C., din propriile 
tărîri. Prim-secretar 
Comitetului orășenesc 
U.T.C. a fost ales tovară
șul Vasile Mureșan.
Horațiu ALEXANDRESCU

do- 
de 

ho- 
al

Aportul tinerilor 
angajării plenare

In perioada care a tre
cut de la . precedenta con
ferință de alegeri, Comite
tul orășenesc Uricani al 
U.T.C., organizațiile de ti
neret de pe raza orașului 
au acționat cu fermitate 
pentru înfăptuirea obiec
tivelor ce le.au revenit.

punînd accent pe crește
rea producției de cărbune, 
reducerea cheltuielilor ma
teriale, intensificarea pro
cesului de educație comu
nistă a tinerilor. Un real 
aport l-au avut în cadrul 
colectivelor, zeci și sute de 
tineri de la I.M. Uricani, 
cariera Cîmpu lui Neag, 
Preparația de cuarț, I.M. 
Valea de Brazi, din care 
au fost evidențiați Aurora 
Simion, Paul Decebal, Ion 
Cîmpeanu, Gabriela Panc- 
sur, Dorin Sîngeorzan, Ma. 
ria Hici, Gabriel Gornic 
— care s-au situat in frun
tea străc iniilor pentru rea
lizarea sarcinilor econo
mice și întărirea vieții de 
organizație.

Cu toate rezultatele po
zitive obținute, cu exigen
ță, cu un accentuat spirit 
critic și autocritic au fost 
arătate și carențele care 

s-au manifestat în activi
tatea unor organizații. S-au 
spus lucrurilor pe nume, 
cu maturitate și intransi
gență revoluționară, fiind 
propuse căi și soluții pen
tru a ridica realizările în 
perioada următoare, în 
toate domeniile de activi
tate. „Datoria noastră 
este să dăm cărbune cît 
mai mult, să ne străduim 
să realizăm ritmic planul 
de producție. Aceasta de
pinde în primul rînd de 
modul cum ne îndeplinim 
normele zilnice, de înțele
gerea exactă a responsabi
lității ce ne revine, zi de 
zi, nouă, tinerilor", arăta 
în cuvîntul său Dumitru 
Cojocaru, secretarul comi
tetului U.T.C. de la I.M. 
Uricani.

Răspunzînd cerințelor de 
continuă perfecționare a 
pregătirii profesionale s_a 
arătat în conferință că nu
mai la I.M. Uricani în 1984 
au absolvit diferite cursuri 
de mineri, electricieni, me
canici mașini de extracție 
un număr de 170 de tineri. 
A fost 
tatea 
gătirii 
pentru 
acțiuni 
sportiv.turistice în 
mai bune condiții.

Dezbaterile care au 
mat, au reflectat preocupă
rile tinerilor pentru îmbu-

evaluată și activi- 
în domeniul pre- 

politico-educative, 
desfășurarea unor 
cultural-artistice și 

cele

ur-

Diaconii
Ștefan, So 

Dan Banglitț 
evidenția

I

nătățirea activității și în 
tărirea vieții de organiza 
ție. Maricica Dobreanu 
N i c o 1 a e Dicker. „ 
Ileana 
rin Bololoi, 
loan Dinga, au evidenția! 
în intervențiile lor iniția 
tivele uteciste menite a. 
contribuie la realizarea ț 
depășirea sarcinilor di 
plan, subliniind contribu 
ția tinerilor la promovare; 
noului.

Noul comitet va trebu 
să-și concentreze atenți: 
în următoarele direcții
• Stabilirea unor obiectivi 
concrete pe fiecare orga, 
nizație, pentru obținere; 
unui loc fruntaș în între, 
cerea uteeistă pe munici. 
piu • Urmărirea realizări 
sarcinilor de producție, îr 
specia) la I.M. Uricani ș 
cariera Cîmpu Iui Neag « 
Organizarea unor schim. 
buri de experiență cu altt 
organizații din municipii
• Ritmicitatea în îndepli. 
nirea planului la acțiunile 
de muncă patriotică finan
țate • Organizarea de 
concursuri gen „Cine știe 
cîștigă" pe teme de istorie 
etică, legislație.

Conferința a ales noul 
comitet orășenesc al U.T.C. 
Ca secretar al comitetului 
a fost ales Constantin Robu

Florin BEJAN, 
Uricani

RECORDUl
(Urmare din pag. 1)
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înscrise rezultatele bri
găzii conduse de Buhuțan! 
Pentru ca în ziua de 31 
martie, vestea cea mare 
să surprindă pe toată 
lumea : deși lucra pentru 
prima dată cu un aseme
nea utilaj de mare com
plexitate, brigada con
dusă de Gheorghe Buhuțan 
reușise să obțină o avan
sare record de 67,8 
tri 1

Cu un randament 
14,7 tone pe post — 
de 13,10 tone pe post pla
nificat — cu un plus de 
peste 1300 de tone la pro
ducția fizică, cu oameni 
ca șefii de schimb Mihai 
Tudorache, loan Moșilă, 
Constantin Ganceanu 
Alexandru Lupu, 
bainerii Barabaș 
Iuliu Gabor, Ioan Mosîr- 
lă și Laurențiu Ciobanu, 
cu tineri ca Francisc 
Deac, Ștefan Buleandră, 
Mihai Stoichici, Dumitru 
Anton, Dumitru 
sau Fane Bibicu, 
aflați în primele rînduri, 
brigada lui Gheorghe Bu
huțan s-a întrecut pe si
ne, făcînd o veritabilă 
dovadă a posibilității de 
a învinge, devenind un 
veritabil exponent al ver
bului „a munci".

Discutînd cu ing. Titus 
Costache, directorul e_ 
lectromecanic al minei, 
am reținut importanța a- 
cestui „record Buhuțan" 
în contextul amplului 
proces de mecanizare pe

Băbuș 
mereu

l

RECUPERARE. Zilele 
trecute de la mina Vulcan 
au plecat spre furnalele 
țării 4000 kg de fontă, co
lectate de colectivul ate
lierului mecanic. S-au evi
dențiat Vasile Drăghici, 
Viorel Ciobanu, Leontin 
Hanganu, Nicolae Albescu 
și loan Csulak, (Gh. O.)
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care-1 cunoaște în pre
zent mineritul din aceas
tă parte a țării.

Desigur, succesul 
scris în aceste rînduri co
roborează efortul colectiv 
al unui număr mare de 
oameni. Și dacă vorbim 
despre merite trebuie să 
inserăm și numele 
drelor tehnice care, 
schimburi, au vegheat 
coordonat 
na desfășurare a i 
cii : ing. loan Teu, 
ful sectorului, wig. Gheor
ghe Irimie, sing. I 
Sava, ing. Nicolae Onea- 
să, maiștrii Nicolae An. 
ghelescu, Gheorghe Lupu, 
Dumitru Rotaru — „par
tea" energetică. Și, pentru 
a respecta adevărul, să 
consemnăm aportul deo. 
sebit al echipei „service", 
condusă de Arpad Hai
duci, care a asigurat pe 
fiecare schimb specialiști 
hidraulicieni.

A răspunde „prezent" 
în chip comunist pe fron
tul cărbunelui este 
tru... frontaliștii 
Gheorghe Buhuțan 
mai sigură posibilitate de 
a dovedi că minerii de 
la Vulcan vor, încă o da
tă, să-și reafirme posibi
litățile de a doborî mi
turi, de a făuri legende 
vii, palpabile prin rezul
tatele dobîndite, de a 
transforma sudoarea mi
nerului în acea perlă a 
conștiinței ce face parte • 
din arsenalul vocabula- > 
rului cu care ne însoțim ( 
faptele zi de zi: existența 
prin și pentru muncă ! (

pen- 
lui 

cea

EXPOZIȚIE. In holul 
noilor spații de învățămînt 
ale Institutului de mine a 
fost inaugurată o expoziție 
de artă plastică. Expoziția 
este organizată de comisia 
culturală a U.A.S.C. a ins
titutului și cuprinde lu
crări realizate de studenti. 
(Al. H.)

PERFORMANȚA. Cris
tina Bădulescu, tînără șa- 
histă a Văii Jiului, obține 
performanțe remarcabile 
în turneul zonal de la 
Tîrnovo (Bulgaria). In 
runda a doua a dispus de

Lucrările sesiunii Consiliului 
popular municipal

(Urmare din pag. 1)

precum și celelalte funcții 
în Comitetul executiv al 
Consiliului popular muni
cipal.

Intr-o atmosferă solem
nă, membrii Comitetului 
executiv au depus jurămîn- 
tul.

In continuare, sesiunea 
a ales comisiile permanen
te ale consiliului popular.

La ultimul punct al or
dinii de zi, într-o atmosfe
ră de puternică angajare 
revoluționară pentru în
făptuirea neabătută a is

LA PREPARAȚIA LUPENI

Acțiuni consecvente pentru colectarea metalelor
Timp de două zile, în 

săptămina trecută, forma
ția atelierului de epurare 
a apelor reziduale din ca
drul uzinei de preparare 
Lupeni — condusă de ing. 
Octavian Todeasa și 
maistrul principal Ilie
Kalanyos — a colectat 25 
tone fontă — din plăci de 
filtrare, ventile, corpuri de 
pompe — pe care le-au și 
încărcat în vagoane pen
tru a fi expediate Combi
natului siderurgic Hune
doara.

In această săptămînă, în
tr-o singură- zi, formația 
de întreținere mecanică, 
în frunte cu Iuliu Antal, 
șeful formației, a încărcat 
un vagon cu 26 tone de 

cunoscuta șahistă bulgară 
Paulina Anghelova. (I.V.)

AFLAM CA LA O.J.T. 
s-au pus în vînzare biletele 
de odihnă pentru litoral 
(mai și iunie), precum și 
pentru toate celelalte sta
țiuni din țară (trimestrul 
II). Cu acest prilej con
semnăm că agenția noas
tră municipală are un orar 
nou: zilnic de la 8—14, iar 
marți și joi și de la orele 
17—19,30, (I.M.) 

toricelor hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea al 
partidului, a sarcinilor ac
tualului cincinal și ale ce
lui viitor, sesiunea a a- 
doptat Programul de mă
suri privind sarcinile Con
siliului popular municipal 
pentru realizarea integrală 
a planului de dezvoltare e. 
conomico-socială în profil 
teritorial pe anul 1985 și 
pregătirea înfăptuirii în 
bune condițiuni a planuluj 
pe anul 1986.

Insușindu-și prevederile 
Programului de măsuri, sco. 
țînd în relief resursele ma
teriale și umane ce vor 
fi puse în valoare în toate 

fier vechi — piese prove
nite de la utilajele tehno
logice din preparație. Ac
țiunile de colectare, recu
perare și încărcare s_au 
desfășurat mai ales după 
orele de program.

Sînt două exemple ce 
denotii că recuperarea și 
valorificarea metalelor 
veghi constituie o preocu
pare permanentă a prepa
ratorilor din Lupeni, fi
ind mereu în atenția or
ganizației de partid, a 
conducerii uzinei. Ca do
vadă, la o seamă de meta
le, ca de exemplu la 
plumb și cupru, prepara
torii și-au îndeplinit pla
nul anual de colectare, iar 
la abrazive s-a realizat ju

ASTAZI, de la ora 18, 
în sala de festivități a po
liclinicii din Lupeni are 
loc prima manifestare cul
turală a noului club modi- 
co-sanitar orășenesc. Cu 
acest prilej formațiile ar
tistice de amatori ale sin
dicatului sanitar orășenesc 
Lupeni vor prezenta un 
program artistic. (Al. H.)

CONCURS. Duminică, 7 
aprilie, pe pîrtia de schi 
de lingă cabana „Pasul 
Vîlcan" va avea loc tradi. 
ționala competiție de schi 

domeniile de activitate din 
municipiu, pentru înfăptui
rea lui, în cadrul sesiunii 
au purtat discuții anga- 
jante deputății Aurel Bâr- 
lea, Otto Abraham, Valen
tina Cerchez, Canstantin 
Ciolofan, loan Vărășeț și 
Alexandru Todor.

In cadrul sesiunii a luat 
cuvîntul tovarășul Stelian 
Popescu, făcînd recoman
dări meniurilor Comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular municipal, orga
nelor locale ale puterii de 
stat, deputaților, ce-și în
cep activitatea în noua le
gislatură. In încheierea lu
crărilor sesiunii a vorbit 
tovarășul Viorel Faur.

mătate din sarcina anua
lă. S_au colectat și expe
diat pînă acum aproape 
100 tone fier vechi, 25 to
ne fontă, cîte 1,2 tone ala
mă și bronz, 1,5 tone 
plumb etc.

Planul de colectare este 
realizat deci la toate sorti
mentele cu excepția fie
rului vechi, aceasta datori
tă zăpezilor și înghețurilor 
din această iarnă aspră ca
re n-au permis desfășura
rea normală a activității. 
Odată cu încălzirea vre
mii s-au declanșat acțiuni 
susținute pentru recupe
rarea rămînerilor în urmă 
și la acest sortiment. (Dan 
Stejaru) 

dotată cu cupa „Energia". 
Concursul invită la start 
participanții de toate cate
goriile de vîrstă. Realiza
torul celui mai bun timp 
în concurs va fi cîștigăto- 
rul cupei, conform regula
mentului. (V.S.)

MODERNIZARE. Unita, 
tea 356 „Dîmbovița" a 
I.C.S.A.—A.P. este supusă 
unor lucrări de 
reparații și igienizare. 
Meseriașii întreprinderii 
au executat reparații și 
vopsitorii la clădire, au a.

Primăvara 
comercială
In peisajul cotidian al 

localităților noastre, în 
preajma marilor magazȚ''. 
în piețele agroalimenta. e 
și-au făcut — în sfîrșit — 
apariția tunetele cu măr
furi. Universalul „Jiul" 

Idin Petroșani își întîmpină 
cumpărătorii în zilele în- 

| sorite cu o bogată galerie 
. da tonete cu umbrele mul.

I ÎNSEMNĂRII------------------------
| ticolore, care expun și vînd
■ numeroase obiecte de îm- 
I brăcăminte și încălțăminte
■ pentru toate vîrstele, v ' e
■ care cele specifice șezi
| lui ocupă un loc dominant.
* Magazinul de legume și 
! fructe din cadrul pieții a- 
I groalimentare (șef de uni. 
I tate Dorin Brujan) a îm

bogățit peisajul pieței cu 
cîteva „vehicule" umbrela, 
te într-o construcție nouă, 
elevată, cu plăcut aspect 
comercial, care desfac bău
turi răcoritoare, fructe, di
ferite legume proaspete și 
conservate. Magazinul a- 
limentar din incinta pieței

■ a ținut și a reușit să „de-
• vanseze" primăvara cu c

I frumoasă tarabă scoasă în
fața unității care desface 

| pește și produse de patise. 
Irie și cofetărie. Cine vres 

să vîndă găsește și formele 
I adecvate.
I Tonetele care at 
■ îmbogățit și înfi umuseța’ 
1 peisajul nostru stradal st 
| constituie, împreună ci 
. ghioceii, brîndușele, vio- 
• relele și mugurii de salcie 
| într-o expresie grăitoare e 
Iprimăverii comerciale, f; v.

menajat un depozit de am
balaje. Unitatea a fost do
tată cu mobilier nou. De 
reținut că în toată perioa
da de modernizare, colecti
vul (șef unitate Salvina 
Tomșa) a asigurat desfa
cerea produselor specifice 
unității. (T.R.)

Rubrică realizată de
Viorel STRAUȚ
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întreprinderea 
comercială de stat 

mixtă Lupeni

pleuioIriI~ P EÎJR y HigeITeH!
COMERȚULUI CIVILIZAT

In ultimii ani, Lupeniul s.a strămutat 
în temeliile confortului și frumosului ar
hitectonic, noul centru civic 
fiind consecința nu numai a 
exploatării pilierului de cărbune de sub 
vechile “colonii", ci și o necesitate urba
nistică de prim rang, sistematizarea și 
înfrumusețarea orașelor Văii Jiului înscri- 
indu-se ca o coordonată permanentă a 
celui de-al șaptelea cincinal al edificării 
socialismului in patria noastră.

Au dispărut „Lipscaniul" comercial și 
casele de colonie, remarcă Toader Ivașcu, 
șeful biroului administrativ al I.C.S. Mixtă 
Lupeni, dispariții care nu sînt însă re-

grefate de cetățeni, dimpotrivă magazi
nele, modernele unități de alimentație și 
alimentație publică constituie investiția de 
civilizație și modern urbanistic cu care 
ei se mândresc.

In contextul înnoirii edilitare, între
prinderea comercială asigură 
desfășurarea activității comerciale 
în orașele Lupeni și Uricani, buna apro
vizionare cu mărfuri alimentare și in
dustriale, servirea ireproșabilă a clicnți- 
lor și consumatorilor, activitate în care 
prestigiul lucrătorilor săi a sporit consi
derabil cu fiecare an.

In noul centru civic al 
orașului, un vad comer
cial deosebit a devenit au
toservirea nr. 290. Aici 
muncesc multe soții de mi
neri, dovadă a hărniciei și 
priceperii lor — sînt de
cade în care vînzările de- 
păș c cu mult milionul de 
lei. Margareta Max, șefă 
a unității, cu o vechime 
de 26 de ani în comerț și 
colegul său Constantin Io_ 
nașcu ne vorbesc cu multă

Crește zestrea

Inițiative... apetisante

edilitară
Spații comerciale moder, 

nc, care asigură desfășu
rarea unui comerț civilizat. 
La cei 16 574 mp, cit cons, 
titui.r zestrea sa în anul 
trecut, se vor adăuga hala 
agroalimentară (1700 mp), 
spațiile comerciale de la 
parterul blocurilor 29, 5A 
și 5B din Uricani, 2, 4Aa, 
lab, 42d din Lupeni, ma
gazinul general din Uri
cani, in total 5613 mp. In 
ultimul trimestru al aces
tui an vor fi atacate lu
crările unui alt mare o. 
biectiv comercial — maga
zinul universal din Lupeni 
(6200 mp). Așadar, cum 
sublinia cu mîndrie tînă- 
rul director al întreprinde
rii, economistul Constantin 
Ionescu, 90 la sută din spa
țiul comercial existent îl 
constituie unitățile noi, 
„rata" anuală de circa 6000 
mp asigurînd nu numai 
modernizarea ci și dezvol
tarea rețelei comerciale. 
Alte unități mai vechi au 
parte, îr această primăva
ră de lucrări de igienizare 
și modernizare, în acest 
sens localul „Cina", care 
se află în preajma redes, 
chiderii, ne asigură res
ponsabila Maria Popa, va 
constitui o surpriză agrea
bilă pentru clienții săi.

Blazon de vrednica breaslă
— Servirea promptă, ci

vilizată, constituie blazonul 
întreprinderii noastre, în
cepe dialogul cu noi Irma 
Pop, în calitate nu numai 
de șefă a unității Confec
ții bărbați nr. 332, ci și de 
președinte al sindicatului 
întreprinderii. Prin rezulta
te demne de consemnat se 
remarcă în întrecerea so
cialistă colectivele autoser
virilor nr. 267 (condus de 
Lucreția Donciu și Marga. 
reta Vlad), 290 (Margareta 
Max și Constantin lonașcu), 
277 (Nicu Florea). In sec
torul de alimentație publi
că se detașează complexul 
de ^imentație publică (Va- 
sile Șerbu și Gheorghe Fie. 
ra), cantina-restaurant, 
(Elena Dochițu), laborato
rul de preparate de cofe
tărie și patiserie (Rozalia 
Toth).

Majoritatea personalului 
întreprinderii o constituie 
femeile — soții și fiice de 
miner1, ale altor categorii 
socio.profesionale din Lu
peni și Uricani — legate 
profesional de industria ex

Magazinul alimentar 
cu autoservire nr. 290 
sau locul unde găsești 
de toate.

Pagină realizată de 
Ion VULPE și 

Gheorghe OLTEANU

tractivă. Munca lor — un 
argument convingător, ca
re pune în valoare calită
țile deosebite de muncitoa
re, gospodine și organiza
toare ale femeilor. Mărtu
rie în acest sens sînt re
zultatele economice.

— In anul trecut am 
desfăcut peste plan măr
furi și produse alimentare 
și industriale care depășesc 
11 100 000 lei, revenind 
un plus la rabatul comer
cial . de 0,46 la sută. Eco
nomiile la cheltuielile de 
circulație, continuă prezen. 
tarea bilanțului Maria O. 
prescu, contabil șef al 
I.C.S. Mixtă, au totalizat 
178 000 lei, beneficiile s_au 
situat deasupra planului cu 
9,46 procente, adică 450 000 
lei. Primele două luni din 
1985, pentru care dispunem 
de date certe, au însemnat 
depășirea planului cu 
1 189 000 lei, la acest capi
tol cele mai bune rezultate 
le înregistrează sectorul 
nealimentar (plus 682 000 
l^î), - . — L- —, '.

Calitatea muncii
Din modestie, Irma Pop 

nu a vorbit despre unită
țile care desfac mărfuri in
dustriale. Datele contabile, 
dar și documentarea noas. 
tră în teren au relevat ma
gazine model cu lucrătoare 
comerciale care fac cinste 
breslei lor. Buna aprovi
zionare a unităților, testa
rea gustului public, pre
zentarea mărfurilor și acel 
nelipsit „zîmbet profesional" 
care atestă respectarea nor
melor de comerț civilizat, se 
constituie în secretul suc
cesului în această activitate 
cotidiană. Am rămas im
presionați de abundența, 
prezentarea mărfurilor și 
buna sfrvire, vizitînd uni
tățile nr. 303 Tricotaje (I- 
leana Ilie), a cărui colectiv 
deține titlul de fruntaș în 
întrecerea socialistă pe în
treprindere în anul trecut,

Ambianță plăcută, servire ireproșabilă — iată 
Hoar două trăsături ale comerțului practicat la 
Complexul de alimentație publică.

-eficienta ei
369 Fero.metal (Mihai Da
vid) 332 și 340 Confecții 
bărbați și femei (Irma Pop 
și Olimpia Biro). La con
fecții, clienții își aleg sin
guri obiectele de îmbrăcă
minte dorite, dar benefi
ciază și de sfaturile com. 
potente ale vinzătoarelor 
Ana Frățilă, Rozalia 
Schmultz, Margareta Far. 
cău, Viorica Mitroi, Matil
da Socaciu, Elena Dinoiu. 
O constatare demnă de 
luat în seamă — înainte 
vreme, cetățenii Lupeniu- 
lui veneau după cumpără
turi la Petroșani, acum, 
nu de puține ori lucrurile 
se petrec invers. Concluzia: 
magazinele I.C.S. Mixtă 
Lupeni rivalizează astăzi 
ca „firmă" cu cele mai 
pretențioase unități din 
capitala județului, din re
ședința municipiului nos
tru. 

prețuire despre Vera Seo. 
romoslei, Lica Ilașcu, E- 
lena Stoica sau Catargiu 
Viorica. Ca întotdeauna, de 
cînd a fost deschis maga
zinul, deci de trei ani, nu 
sînt probleme cu realiza
rea planului; în acest sens 
în ianuarie vînzările su
plimentare au atins 60 000 
lei. O situație similară în. 
tîlnim în apropiere, la co
cheta cofetărie „Bulevard".

— In anul trecut, remar
că șeful de unitate Andro- 
nic Văgăun, am depășit 
planul cu 526 400 lei. In

Concurență stirnuiatorie
Primăvara și-a intrat în 

drepturi, ultimele lucrări
de gospodărire și înfru
musețare la complexul de 
alimentație publică s-au 
terminat deja. Noul sezon 
aduce noi griji și preocu
pări personalului, în 
mul rînd se impune 
voltarea comerțului 
dai. De fapt și în

pri. 
dez- 
stra- 
iarnă 

complexuHși-a depășit sar
cinile lunare cu cîte 100 000 
lei. Intre lucrătoarele cele 
mai conștiincioase, remar
că unul dintre șefii unită
ții Cdicorghe Fiera, se a- 
flă: Lenuța Timișan, Mar
gareta Diaținto, Marcela 
Marin, Susana Orșan, Mo
nica Scheianu, Florica loan, 
Anica Blava, Rodica Mol
dovan. Maistrul bucătar 
loachim Albescu are cuvin
te de laudă despre subal
ternele sale Maria Cîm. 
peanu, Elena Ianovici și 
Ana Prodea, subliniind 
faptul că produsele culina
re ale complexului au ca
lități gustative deosebite, 
dar sînt preparate în func
ție de sezon, mai mult
chiar contribuie la men
ținerea stării de sănătate a 
populației.

— Se prezintă la dv. un 
consumator cu colesterolul 
ridicat. Nu vrea specialita
tea casei — sărmăluțe ar
delenești, nu vrea speciali
tatea bucătarului — pulpă 
de batal a la Poiana. Ce 
i-ați recomanda, acum, în 
plin sezon al trufandalelor?

— Ciorbă de urzici cu 
smîntînă sau iaurt. Urzi
cile de pădure au calități 
nutritive și homeopatice 
mai bune decit cele de 
casă.

In apropierea comple

Testul perspectivei
Așadar, prin întreaga lor activitate, lucrătorii 

de la I.C.S. Mixtă Lupeni susțin concret o continuă 
pledoarie în favoarea desfășurării unui comerț ci
vilizat, încadrat în normele bunei și promptei ser
viri, la nivelul exigențelor beneficiarilor săi. Desi
gur, mai există neîmpliniri, ambiția colectivului este 
însă de a eradica abaterile disciplinare, aspectele 
care vizează sincopele în aprovizionare, în asigura
rea unui variat sortiment de produse etc. In acest 
sens, interesantă ni s.a părut opinia directorului 
întreprinderii, ec. Constantin Ionescu.

— Desigur, avem destule motive să privim cu 
mîndrie bilanțul celui de-al șaptelea cincinal ; ne 
preocupă însă perspectiva, atît sub aspectul eficien
ței economice, dar și al servirii ireproșabile a oa
menilor muncii din Vestul municipiului. Avem, în 
primul rînd în vedere o mai strînsă legătură cu 
beneficiarii noștri, testarea periodică a cererii, a 
gustului public. Am întreprins și pînă acum astfel 
de acțiuni, organul nostru de conducere colectivă a 
stabilit măsuri pentru a permanentiza „deschiderea" 
către public, prin expozițiile de artă culinară, para
da modei, extinderea comerțului stradal, desfacerea 
de produse mai aproape de locul de muncă al con. 
sumatorilor, adică prin bufetele de incintă, stimu. 
larea cererii printr-o ofertă care să ia în conside
rare și metamorfozele modei.

trimestrul I al acestui an 
fiecare lună este „bifată" 
de plusuri consistente —• 
34 200 în ianuarie, 72 400 în 
februarie și 70 000 în mar
tie. Cunoașterea preferin
țelor elienților — și impor
tant — pe categorii de vîrstă, 
se coroborează cu onora
rea tuturor comenzilor a- 
dresate laboratorului nos
tru de produse de cofetărie 
și dulciuri. In orice zi în 
cofetărie se găsesc peste 60 
sortimente de prăjituri, 
dulciuri, produse de pati
serie și panificație, cafea 
etc.

xului se află o altă „uzină" 
culinară — cantina.restau. 
rant și laboratorul de pre
parate reci.

— Avem deja clienții 
noștri permanenți, sus
ține Adriana Mo
rar ; în mod constant, la 
prînz, servesc masa peste 
300 de oameni.

— Spiritul de autogospo- 
dărire, o continuă bucătă
reasa Maria Luz, se mani
festă și prin faptul că a- 
vena o puternică fermă de 
porci, sacrificarea porcine
lor, acum mai avem 57, ne 
permite realizarea unor 
meniuri variate, dar și reali
zarea unor beneficii supli
mentare pentru întreprin
dere. Noi aprovizionăm bu
fetele de incintă ale între
prinderilor miniere, de a- 
semenea asigurăm prepa
rate tip „gospodina" pen
tru unitățile de alimenta
ție publică.

— Nu vă afectează con
curența marilor unități ve
cine, ne-am adresat res
ponsabilului unităților de 
alimentație publică „Vînă- 
torul" și „Agrement Brăița", 
Romică Dragomir.

— Dimpotrivă... ne a- 
vantajează. Primim prepa
rate (chiftele, șnițele, pîr- 
joale etc) de la complexul 
de 
fel 
trimestrial cu Î00 000 
aportul preparatelor proprii 
fiind considerabil. Desfa
cerile or să crească și mai 
mult de acum fiindcă 
Brăița va deveni un ade
vărat „vad" pentru monta- 
niarzi, pentru cei care vor 
să-și petreacă timpul liber 
la iarbă verde.

alimentație și ast- 
am depășit planul 

lei,
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La Viena, s-au încheiat lucrările
Comitetului consultativ al O.N.U. 

pentru Anul Internațional 
al Tineretului

VIENA 3 (Agerpres). La 
Viena, s.au încheiat lucră
rile celei de-a IV-a sesiuni 
a Comitetului consultativ 
al O.N.U. pentru Anul In
ternațional al Tineretului 
(AIT), organism intcrgu- 
vernamental, creat în 1981, 
al cărui președinte este 
tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele 
tineretului.

In cadrul sesiunii, au 
fost elaborate „linii direc. 
toace pentru programe de 
viitor în domeniul tinere
tului", care vor fi supuse 
spre examinare și adopta
re Conferinței Mondiale a 
Națiunilor Unite pentru

AIT, ce va avea loc la se
diul O.N.U. cu prilejul ce. 
lei de_a 40-a sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U.

In alocuțiunea rostită 
la încheierea sesiunii, to
varășul Nicu Ceaușescu, 
referindu-se la rezultatele 
obținute, a subliniat că li
niile directoare elaborate 
pot constitui un izvor de 
inspirație pentru toți fac
torii cu responsabilități în 
domeniul tineretului, ele 
fiind axate pe probleme 
specifice care privesc ti. 
nara generație.

Documentul recoman
dat spre adoptare Adună
rii Generale a O.N.U. o- 
fcră dimensiunea de pers, 
pectivă a Anului Interna
țional al Tineretului. Li
niile directoare reflectă

necesitatea de a asigura 
continuitatea activităților 
statelor, ale O.N.U., ale 
instituțiilor sale speciali
zate, ale tuturor organiza
țiilor interesate în proble
ma tineretului.

In încheiere, vorbitorul 
a adresat urarea ca Anul 
Internațional al Tineretului 
— desfășurat sub deviza 
„Participare, Dezvoltare, 
Pace" — să constituie cu 
adevărat inaugurarea unei 
etape care să ofere gene
rațiilor viitoare noi ori
zonturi de acțiune socială, 
de implicare activă și res. 
ponsabilă în eforturile 
creatoare ale popoarelor, 
consacrate dezvoltării na
ționale, soluționării echi
tabile și trainice a proble
melor majore ale umani, 
tații.

LUPENI — Cultural 1
Undeva, cîndva.

URICAN1: A 8.a minu
ne a luihii.

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversari 
a eliberării Ungariei
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de. 

Cam- 
'arîngul :

PETROȘANI — 7 
icmbrie: Polițist sau 
lincvent; Unirea; 
pionul, I—II; I’;
Mitică Popescu.

PETRILA: Arma 
terioasă.

LONEA: 
vremii de

VULCAN 
| Glissando, I_II.

20,00
20,15

mis-

legileDupă 
război.
— Luceafărul,'

Telejurnal.
Actualitatea în 
nomie.
Secvențe ungare 
documentar. 
Studioul 
lui.
Epoca N i
Ceaușescu, 
eroică.

21,50 Telejurnal.
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Mica publicitate
VIND Dacia 1100, telefon 

41574, între orele 8—10, 
Petroșani. (3521)
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serviciu pe numele Șerban 
Katalin, eliberată de I.C. 
Vulcan. O declar nulă. 
(3520)

ANUNȚ DE FAMILIE

Familia și rudele apropiate mulțumesc tuturor 
celor care prin prezență și flori au fost alături de 
noi la marea durere pricinuită de moartea celei 
care a fost

GORGAN ELISABETA. (3522)

I Owr
• GENEVA. Miercuri, la 

Geneva a avut loc ședința 
grupului pentru problemele 
armamentelor strategice 
din cadrul tratativelor so- 
vieto-americane cu privire 
la armele nucleare și cos
mice.

• BONN. In R.P. Ger
mania creste numărul șo
merilor în rîndul popu
lației cu studii universita
re. După cum se știe, în 
rîndul cadrelor didactice 
se înregistrează un mare 
număr de șomeri. De ase
menea, potrivit unor statis
tici oficiale, date publici, 
tații la Bonn, de sindica
tul pe ramură, peste 10 000 
de medici vest-germani nu 
au de lucru.

• WASHINGTON. Pre
ședintele Ronald Reagan 
l-a numit pe Clayton Yeut- 
ter in postul de reprezen
tant special al S.U.A. pen
tru negocierile în proble
me comerciale.

BUDAPESTA 3 (Ager
pres). In cadrul manifes. 
țărilor prilejuite de împli
nirea a 40 de ani de la e- 
liberarea Ungariei de sub 
dominația fascistă, Janos 
Kâdar, secretar general 
al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, Pal Lo- 
sonezi, președintele Con
siliului Prezidențial al R.P. 
Ungare Gyorgy Lazar, pre
ședintele Consiliului de 
Miniștri, alți conducători 
de partid și de stat din 
R.P. Ungară au depus la 
Budapesta, coroane de flori 
la Memorialul eroilor un
guri, precum și la Monu
mentul eroii oi' sovietici.

Coroane de flori au fost 
depuse de delegația ro
mână de partid și de stat 
condusă de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat.

Au fost depuse, de ase
menea, coroane de flori 
din partea celorlalte dele
gații de partid și de stat 
prezente la manifestările 
prilejuite de împlinirea a 
40 de ani de la eliberarea 
Ungariei de sub dominația 
fascistă.

BUDAPESTA 3 (Ager- 
preș). — Trimisul 
Agerpres Aurel Urzică 
transmite : Cu prilejul ce
lei de-a 40.a aniversări a

eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă, mier
curi, a avut loc o solemni
tate omagială de depuneri 
de coroane de flori la Ci-
mitirul eroilor i 
„Rakosliget" din 
pesta, căzuți în 
crîncene desfășurate 
cadrul „Acțiunii 
pesta" și în alte 
pentru sfărîmarea 
cațiilor hitleriste și 
thyste.

Au fost depuse coroane 
de flori de către delegația 
română de partid și de 
stat condusă de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Politic

români 
Buda- 
luptele 

: în
Buda- 
bătălii 
fortifi- 

hor.

Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, prezentă la 
Budapesta pentru a parti
cipa la manifestările pri. 
lejuite de împlinirea a 40 
de ani de eliberare a Un
gariei de sub dominația 
fascistă.

Au fost depuse coroane 
de flori de delegația U- 
niunii Tineretului Comu
nist, condusă de tovarășa 
Poliana Cristescu, membru 
al C.C. al P.C.R., secretar 
al C.C. al U.T.C., de dele, 
gația Comitetului Munici
pal al P.C.R. și Consiliului 
Popular al Municipiului 
București, condusă de 
tovarășa Elena 
Verona Burtea, se
cretar al Comitetului mu. 
nicipal al P.C.R., vicepre-

ședinte al Consiliului Popu
lar al Municipiului Bucu
rești. precum și de de
legația Comitetului foștilor 
luptători și veteranilor din 
războiul împotriva fascis
mului, condusă de general
colonel Mihai Burcă.

Solemnități de depunere 
de coroane de flori au 
mai avut loc și la cimiti. 
rele și monumentele e- 
roilor români din orașele 
Miskolc și Gyor.

BUDAPESTA 3 (Ager
pres). Tovarășa Poliana 
Cristescu, membru al C.C. 
al P.C.R., secretar al C.C. 
al Uniunii Tineretului Co. 
munist din România, care 
conduce delegația Uniunii 
Tineretului Comunist, la 
manifestările prilejuite de 
aniversarea a 40 de ani de 
la eliberarea Ungariei de 
sub dominația fascistă, a 
avut, miercuri,- o întîlnire 
prietenească cu Varga 
Laszlo, membru al C.C. al 
P.M.S.U., secretar general 
al Organizației Pionierilor 
din R.P. Ungară.

In cadrul întrevederii 
s-a făcut un larg schimb 
de informații privind ac
tivitatea de formare și e. 
ducare a tinerelor genera
ții din cele două țări. In- 
tîlnirea a constituit, totoda
tă, un prilej de cunoaște
re mai bună a activității 
și preocupărilor organiza
țiilor de pionieri din Româ
nia și Ungaria.

Acțiunî în favoarea
ATENA 3 (Agerpres). In

tr-o conferință de presă 
organizată la Atena, pri
mul ministru al • Greciei, 
Andreas Papandreu, a re
afirmat dorința guvernului 
său de a înlătura armele 
nucleare americane de pe 
teritoriul elen, informează 
agenția ANA. Relevînd 
că măsura va reprezenta o 
contribuție la denucleari- 
zarea Balcanilor, Andreas 
Papandreu a evidențiat e- 
forturile președintelui

Nicolae Ceaușescu în a- 
ccastă direcție, precum și 
pentru crearea unei zone 
libere de arme nucleare în 
Balcani.

Referindu-se la politica 
de securitate a Greciei în 
general, premierul elen a 
subliniat că trebuie să se 
înțeleagă că Grecia inten
ționează să urmeze un curs 
care nu este „croit după 
dorințele" altoi- țări, ci u-

'w' • ■păcii
nul care coincide cu aspi
rațiile poporului său.

☆

BRUXELLES 3 (Ager
pres). Organizația belgia
nă „Juriștii împotriva ar. 
melor nucleare" a lansat, 
un apel tuturor partidelor' 
de opoziție, cerîndu_le să 
acționeze pentru înlătura
rea rachetelor nucleare cil 
rază medie de acțiune de 
pe teritoriul Belgiei.
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m prelimineriile Campionatului mondial de fotbal

Victorie clara a echipei României

POPICE Campionul mondial la Petrila !
“REVIN - ORICIND - CU PLĂCERE ACOLO UNDE SPORTUL 

SE BUCURĂ DE ADMIRAȚIE Șl DRAGOSTE I"
CRAIOVA 3 (Agerpres). 

Stadionul „Central" din 
Craiova a găzduit miercuri, 
în prezența a circa 40 000 
de spectatori, meciul din
tre selecționatele Româ
niei și Turciei, con tind
pentru preliminariile cam
pionatului mondial de fot. 
bal (grupa a 3-a europea
nă). Partida s_a încheiat 
cu o victorie clară a fotba
liștilor români, cu scorul 
de 3—0 (3—0), prin golurile 
marcate de Hagi (min. 22) 
și Cămătaru (min. 29 și 
min. 43).

încă din primele minute 
jucătorii români preiau 
inițiativa lansînd o serie 
de acțiuni ofensive spre 
poarta oaspeților. In mi
nutele 16 și 18 Irimescu 
expediază două șuturi pu
ternice de la distanță, dar 
de fiecare dată portarul 
Arif reușește să evite go
lul. Echipa noastră des

chide scorul in minutul 22 
prin Hagi, care a executat 
impecabil o lovitură libe
ră de la 18 m, trimițînd 
balonul sus, în eolțul din 
stînga al porții. Peste șap
te minute Cămătaru inter
ceptează mingea, pătrunde 
in careu și cu un șut sec 
majorează scorul la 2—0. 
In continuare, selecțio
nata română beneficiază 
de alte două ocazii favo
rabile, ambele ratate de 
Mateuț. In minutul 43, 
Cămătaru, deosebit de ac
tiv în preajma careului de 
16 m, înscrie un nou gol, 
stabilind scorul primei re
prize la 3—0 în favoarea 
echipei române.

Repriza secundă se des
fășoară tot în nota de do
minare teritorială a fotba
liștilor români, iar pe 
rînd Rednic (min. 70), Ilagi 
(min. 77) și din nou Red. 
nic (min. 81), irosesc ocazii 
bune de a marca. In mi

nutul 84, la o acțiune Bă
lăci — Hagi, ultimul este 
faultat în careu și arbitrul 
dictează penalty. Lovitura 
de la 11 m este executată 
de Bălăci, dar portarul 
reușește să respingă ba
lonul, astfel că scorul ră- 
mîne neschimbat : 3—0 în 
favoarea reprezentativei 
României.

In clasamentul grupei 
conduce Anglia, cu 6 punc
te (din 3 meciuri disputate), 
urmată de Irlanda de Nord, 
Finlanda — cu cîte 4 
puncte (ambele din cîte 
4 jocuri), România — 2 
puncte (din 2 meciuri) .și 
Turcia — zero puncte (din 
3 partide).

☆

Următorul meii al echi
pei române va avea loc, 
tot pe teren propriu, la 1 
mai, cu formația Angliei.

Disputat recent la Pe
trila, derby-ul diviziei A 
la popice dintre Jiul Pe
trila și Aurul Baia Mare 
a prilejuit iubitorilor aces
tui spectaculos sport reîn- 
tîlnirea eu căpitanul echi
pei României, campionul 
mondial „en titre" la po
pice (individual și la „du
blu"), Iuliu Bice. N-am 
scăpat ocazia, de a-1 a- 
borda pentru Un Scurt dia
log :

— Tovarășe Iuliu Bice, 
V.am ruga să ne precizați, 
pentru iubitorii popicelui 
din Valea Jiului, rezulta
tele dumneavoastră, din 
anul 1981...

— Pentru mine, anul 
1984 a fost deosebit de rod
nic. Campion mondial la 
„simplu", campion mon
dial la „dublu" (alături de 
losif Tismănaru — Rul
mentul Brașov) — ambele 
titluri cucerite la Ljublia. 
na (R.S.F. Iugoslavia) — 
campion european cu e- 
chipa mea de club Aurul 
Baia Mare.

— Știm, că anul acesta 
ați mai obținut un rezultat 
foarte valoros în Suedia. 
Ne puteți da detalii ?

— Am participat la „Cu
pa Polar" — în februarie 
— care a avut loc . în Sue
dia. Am .cîștigat locul I 
atît la simplu cit și la „e- 
chipe", dar asupra altui 
amănunt aș vrea să. vă re. 
țin atenția : concursul a 
relevat că „din spate" vine 
puternic o echipă — cea 
a Suediei, despre care veți 
mai auzi cu siguranță...

— V.am ruga să ne 
spuneți citeva cuvinte des. 
pre echipa Văii Jiului, 
despre ambianța partidei...

— Vreau, în primul rînd, 
ca prin intermediul ziaru
lui „Steagul roșu" să mul
țumesc spectatorilor din 
Petrila pentru sportivitatea 
deplină de care au dat do
vadă.’ Deși am condus tot 
timpul, oriv? reușită a e- 
chipei noastre a fost înso. 
țită de aplauze sincere. 
Credeți-mă, pe puține are
ne de popice din lume am 

întîlnit așa ceva. Aveți un 
public deosebit, pentru 
car e... invidiez 
echipa „Jiul" Petrila ! 
Referitor la echipa Văii 
Jiului vreau să spun că va
loarea ei este „peste" locul 
ocupat în clasament. De
altfel, prevăd o ascensiune 
firească a ei, fiind o e- 
chipă matură și — ee-i 
mai important — discipli
nată !

— In încheiere, nu înain
te de a vă dori noi succe
se, vă întreb: doriți să mai 
reveniți în Valea Jiului ?

— Mulțumindu-vă pen
tru urări, vă lansez o in
vitație: să ne reîntîlnim în 
campionatul următor, cîrid 
vom fi — doresc din ini
mă — din nou colegi de 
divizie cu popicarii de la 
„Jiul" Petrila. Este o do
vadă că revin oricînd <Si 
cea mai mare plăcere a- 
colo unde spoitul se bucu
ră de admirație și dra
goste !

Interviu realizat .de 
Alexandru TĂTAR
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