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Consfătuire de lucru
la C.C. al P.C.R.

Cil MAI MULT CĂRBUNE I
La U.E. Paroșeni

In lumina sarcinilor stabilite <lc ședința
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Producția de cărbune 
realizată ritmic, 

planului!la nivelul
Dezvoltarea în conti

nuare într-un ritm ascen
dent a bazei energetice a 
țării presupune o inten
sificare reală a eforturilor 
tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii, de ac
tivitatea cărora depinde 
creșterea potențialului 
energetic al țării. In a- 
cest sens, creșterea con
tinuă a producției de 
cărbune, realizarea ei în 
deplină concordanță cu 
prevederile planului
constituie condițiile e- 
sențiale ale asigurării u- 
neî baze energetice bine

■ fundamentate, capabile 
să asigure necesarul de 
energie electrică și ter
mică de care țara are 
nevoie. Recenta ședință 
a Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.

V _ ._______
U.F.E.T. PETROȘANI

recuperarea 
încadra- 

r i i 
Pro- 

a

analizînd profund modul 
de realizare a progra
mului de creștere a pro
ducției de cărbune la ni
vel național a stabilit 
sarcini concrete în ceea 
ce privește 
restanțelor și
rea în i n d i c a t o 
planului, 
gramul de creștere 
producției de cărbune la
nivelul C.M.V.J. prevede 
o serie de măsuri meni
te să ducă la asigurarea 
creșterilor de producție 
în urma rceșalonării pro
ducției pe trimestrele al 
Il-lea și al III-lea. 
acest sens, organele
organizațiile de partid din 
întreprinderile miniere

In
Și

(Continuare !n pag. a 2-a)

Energie 
electrică 
produsă 

suplimentar
De la începutul anului, 

colectivul de energeticieni 
de la Uzina electrică Pa
roșeni a pus la dispoziția 
dispecerului general 
economiei 
milioane kWh. Numai 
luna aprilie au fost pulsați 
în sistemul energetic na
țional 14 000 MWh energie 
electrică peste sarcinile 
de plan, iar în primele zi
le ale lunii mai încă 2 835 
MWh. Energia livrată a 
fost produsă în condiții de 
eficiență sporită, înregis- 
trîndu-se însemnate eco. 
nomii la consumurile spe
cifice. Consumul de com
bustibil convențional 
energie electrică pe 
re kilowatt oră a 
dus obținîndu-se 
mii de 1000 tone 
pectiv, 34 
de aceeași 
lui trecut 
acești doi 
fost mai mici cu 8000 to
ne și, respectiv, aproape 
3 milioane kWh.

La aceste 
aport 
au avut 
telierele 
re s-au 
deosebit 
parat, întreținere și 
ploatare a turbinelor și ca- 
zanelor. (Gh. Boțea).

al
naționale 365

în

Și 
fieca- 

fost re- 
econo- 

și, res- 
iar fațăMW1), 

perioadă a anu- 
consumurile la 
indicatori au

succese un 
deosebit 

toate secțiile și a- 
uzinei dintre ca- 

remarcat în mod 
atelierele de re- 

ex-

/

Masă lemnoasă 
ia export, 
peste plan

Cu toate greutățile în- 
tîmpinate din cauza iernii 
aspre a acestui an, harnicii 
forestieri 
Petroșani 
exemplar, încheind primele 
patru luni din acest 
cu însemnate depășiri 
producția destinată 
portului. Sarcinile 
plan la acest indicator au 
fost depășite 
400 000 lei. 
aceste depășiri s-au 
gistrat la celuloză 
mc), lemn construcții ru
rale (220 mc), cherestea ră_ 
șinoase (60 mc) și mangal 
(30 tone). In cele cîteva 
zile care au trecut din 
această lună au fost pregă
tite pentru export noi can. 
tități de masă 
280 inc celuloză 
lemn construcții

La realizările 
au contribuit în 
sură toate cele 
toare forestiere 
nicipiul nostru 
tele de la Iscroni 
peni conduse de Gheorghc 
Lazăi și Dumitru Bădicu.

de la U.F.E.T. 
s-au mobilizat

an 
la 

ex-
de

cu aproape 
Sortimental 

înre- 
(236

lemnoasă: 
și 50 mc 
rurale.

obținute 
egală mă- 
patru sec- 
din mu

și depozi- 
și Lu-

La noua stație 
110/6 KV a I.U.M 
troșani, 
PRAM, 
(stingă), 
unul din 
nenți ai 
ția consumurilor 
ce de energie 
de la noua

șeful brigăzii 
Bella Garbai 
urmărește, cu 

tinerii compo- 
echipei, situa- 

zilni- 
electrică 

turnătorie.

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, luni, 6 
mai, a avut loc la C.C. al 
P.C.R. o consfătuire de 
lucru, în cadrul căreia au 
fost examinate îndeplini
rea sarcinilor de plan pe 
primele patru luni ale a- 
cestui an, precum și măsu
rile ce se impun pentru 
realizarea integrală a pre
vederilor planului pe luna 
mai și pe întregul an.

La consfătuire au partici
pat membri și membri su. 
pleanți ai Comitetului Po
litic Executiv și secretari 
ai C.C. al P.C.R., membri 
ai Comitetului Central al 
partidului, miniștri, pri
mii secretari, secretarii cu 
problemele muncii 
nizatorice și cei cu 
blemele economice ai 
mitetelor județene
partid, cadre de conduce
re din ministere și institu
ții centrale, directori ge
nerali ai direcțiilor agrico
le județene, activiști de 
partid și ai organizațiilor 
de masă și obștești.

Organizată din inițiati
va tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, consfătuirea 
— care S-a desfășurat în

orga- 
pro- 
CO- 
de

prima 
județe 
a prilejuit o analiză 
gentă a modului în 
ministerele, organele și 
organizațiile de partid, co. 
lcctivele de oameni ai 
muncii din cadrul centra
lelor industriale 
prinderilor au 
pentru îndeplinirea 
ror indicatorilor 
în toate sectoarele de acti
vitate.

In cadrul consfătuirii în 
plen au prezentat rapoar
te și au participat la dis
cuții prim viceprim-mi- 
niștri și viceprim-mini.ștri 
ai guvernului, conducători 
ai unor organe centrale 
de sinteză, miniștrii prin
cipalelor sectoare ale eco
nomiei naționale, precum 
și prim-secretari ai unor 
comitete județene de partid.

Participanții la 
tuire au dezbătut 
tele obținute în 
agricultură și alte domenii 
ale economiei naționale, 
în creșterea producției — 
îndeosebi a celei destinate 
exportului — în ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, în creșterea 
productivității muncii și 
sporirea eficienței econo
mice.

Evidențiindu-se realiză-

parte pe grupe do 
și apoi în plen —• 

exi-
care

și între- 
acționat 

tutu- 
de plan,

consfă- 
rezulta- 

industrie,

rile înregistrate în prime
le 
în 
că 
pe 
de
noastră națională, că 
puteau fi și 
că în toate 
muncă s-ar 
mai multă 
răspundere 
rea disciplinei de 
în organizarea muncii și a 
proceselor de fabricație, în 
utilizarea integrală a ca
pacităților, a mașinilor și 
instalațiilor, precum și a 
forței de muncă. Din dez
bateri a reieșit preocupa
rea insuficientă a conduce
rilor unor ministere, cen
trale și întreprinderi, pre
cum și a unor organe lo
cale de partid pentru asi
gurarea tuturor condițiilor 
necesare îndeplinirii pla
nului la toți indicatorii și 
recuperării într-un timp 
cît mai scurt a nerealiză- 
rilor din primele luni ale 
acestui an, pentru soluțio
narea operativă a proble
melor care au apărut în 
cursul execuției planului.

In legătură cu aceste aS; 
pecte, s_a indicat să se 
introducă în planul pe

patru luni ale anului, 
consfătuire s-a subliniat 
acestea nu sînt încă 
măsura posibilităților 
care dispune economia 

ele 
mai mari da- 
locurile do 
fi manifestat 

fermitate și 
în respecta- 

plan,

(Continuare în pag. a 4-a)
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Plecarea din Capitală a primului ministru 
al guvernului, urmînd să efectueze vizite oficiale 

în țări asiatice și din Extremul Orient
Duminică după-amiază, 

tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, prim-ministru al 
Guvernului Republicii
Socialiste România, a pă-

răsit Capitala, urmînd să 
efectueze vizite oficiale 
în Thailanda, Singapore, 
Malayezia și Birmania, la 
invitația primilor miniș-

trj ai acestor țări, precum 
și o vizită de lucru în In
donezia, la invitația vice
președintelui Republicii.

(Agerpres)
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Dimensiunea eroismului (II)

fteastimpărul căutătorilor de nou
...rotesc floarea de 

cauciuc cu opt petale, in 
locul caliciului decupat 
apar oameni. Tînărul șef 
al atelierului 
al I.M. Livezeni, 
Bacinschi, îmi 
gîndul; privind prin mai 
multe astfel de flori am 
constitui un tablou al 
fruntașilor în producție. 
Și li se potrivește acest 
titlu, dacă luăm în sea
mă chiar 
că planul 
alizate în 
tru a fost 
de 
personalului e 
pentru acest atelier: 
de meseriași, pe 
schimburi, între care 
fete și femei, majorita
tea tineri. Principala lor

mecanic 
Mihai 

ghicește

numai faptul 
producției re- 
primul trimes- 
depășit cu 38 

procente. Statistica 
simplă 

46 
trei

12

misiune — a repara cît 
mai prompt utilajele din 
subteran.

— Conducerea minei 
ne-a cerut să modificăm 
într_un răstimp record 
un transportor. Era în 17 
aprilie, îți aduce amin
te șeful atelierului. Bri
gada lui Ion Pascal Vlad 
a muncit trei 
în șir, dar s-a 
în timp. Nu o dată 
întimplat să 
de acasă, 
schimbul lor, 
loan ionică, 
Ilie Sîrbu, 
Para, Constantin 
Cornelia Popescu 
lalți.

Colectivul de
ași are însă rezultate re-

schimburi 
încadrat 

s-a 
fie aduși 
dar nu pc 

lăcătușul 
tinichigiul 

sudorii Silvia 
Geafir, 
și cei-

meseri-

ce
R“.

marcabile și în ceea 
privește „Acțiunea 3 
In acest an s-au recupe
rat din subteran aproa
pe 3500 cleme și bride de 
TH și s-au confecționat 
din ele strîngători meta
lice. S-au recondiționat 
burghie speciale și hexa
gonale; cele de nefolosit 
au devenit scule pentru 
mineri; paizere, răngi, 
dălți. însăși corola orto
gonală de cauciuc, de 
fapt un cuplaj elastic 
pentru transportoare, este 
rodul acestei preocupări, 
fiind confecționată din 
bandă ruptă sau defectă.

Ion VULPE

(Continuare in pag. a 2-a)
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In ansamblu, efectivele 
angajate de România în. 
cele 263 de zile ale războ
iului o situează la loc de 
frunte în ierarhia puterilor 
coaliției antihitleriste (pe 
locul al patrulea, după 
U.R.S.S., S.U.A. și Anglia). 
Pe cîmpul de luptă împo
triva fascismului ■ au fost 
angajați 538 536 de luptă
tori români (din care la 
infanterie 308 003, la aero
nautică 73 667, la marină 
9 468 etc.), fiind permanent 
în contact cu inamicul un 
efectiv mediu de 175 000 de 
militari. Pierderile înre
gistrate au fost de 169 822 
luptători, ’ ceea ce înseam
nă că armata română în 
campanie a pierdut „un 
rînd" din efectivele mili
tare permanent menținu
te în „linia întîi". Dintre 
aceștia 21 035 morți, 

62 928 răniți și 58 433 dis

păruți. Pierderile suferite 
de armata de campanie e- 
vidențiază dinamismul și 
duritatea încleștării, ne- 
precupețirca și spiritul de 
jertfă al combatanților 
români.

Frontului i-au fost ex
pediate cantități impresio
nante de 
niții, de 
litar, de 
Totodată, 
la dispoziția frontului în
tregul său sistem de 
municație feroviar 
clusiv materialul 
52 000 vagoane și 
locomotive — rutier, 
rian, fluvial și maritim (92 
la sută din 
lă), rețelele de telefoane și 
telegrafice etc.

armament și mu- 
echipament mi- 
produse agricole. 
România a pus

co- 
in- 

rulant.
2 300 

ae-

flota naționa-

I>. PELIGRAD

(Continuare în pag. a 2-a)

Manifestări politico-educative
„Pentru patrie 

partid" este generi
cul sub care brigada ști
ințifică a Casei de cultu
ră a sindicatelor din Pe
troșani prezintă expune
rea „40 de ani de la vic
toria deplină împotriva 
fascismului german", mîi_ 

la Intre- 
din

loc
un

ce_

este organizat de Consi
liul municipal de educa
ție politică și cultură so
cialistă și „Muzeul mine
ritului" din 
Comunicările 
pun să 
României la 
rie de la 
contribuția 
hunedorene, 
oamenilor 
nostru, 
boiului 
rile
lui în construirea

Petroșani, 
își pro- 

reliefeze aportul 
marea victo- 
9 Mai 1945, 
muncitorimii 

a tuturor 
din județul 

la susținerea răz- 
antihitlcrișt, ma- 

realizări ale poporu- 
socie-

ne, la ora 14, 
prinderea de tricotaje 
municipiul nostru.

■ Miine va avea 
la I.U.M. Petroșani 
simpozion consacrat
lor două mari evenimen
te pe care le sărbătorim, 
„40 de ani de la victoria 
asupra fascismului" și 
„Ziua independenței
României". Simpozionul (Continuare în pag. a -2-a)

II. ALEXANDRESCU

Simpozioii științific
In cadrul manifestări

lor ce omagiază aniversa
rea a 20 de ani de la Con
gresul al IX-leâ al parti
dului, a Zilei independen
ței României și 40 de ani 
de la victoria împotriva 
fascismului, astăzi, ora 16, 
la I.M. Petroșani va 
avea loc un simpozion cu 
tema: „Mecanizarea com
plexă, automatizarea și ro
botizarea, sarcină prio
ritară a industriei minie
re — aspecte tehnice și 
social-economice".

Participă cadre tehnico- 
inginerești din domeniul 
mineritului, specialiști, ca
dre.didactice și studeiiți. 
(Gh.S.)
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Arta dramatică a amatorilorA
In căutarea unor noi mijloace de expresie

Producția de cărbune realizată ritmic
(Urmare din pag. I)

pe 
cea
de 

un-

Timp de două zile, ju
riul județean al Festiva
lului național „Cîntarea 
României" a urmărit toa
te formațiile de teatru 
prezente în această fază 
de concurs ca urmare a 
calificării lor în cadrul 
etapelor anterioare. Con
cursul s-a desfășurat 
două mari secțiuni, 
dinții fiind găzduită 
comuna Gura Barza
de au evoluat formațiile 
de teatru folcloric, teatru 
nescris și formațiile de 
teatru care valorifică o- 
biceiurile populare româ
nești, iar cea de_a doua 
desfășurîndu-se în ele
ganta sală a Teatrului de 
stat „Valea Jiului" din 
Petroșani, pe scenă evo- 
luînd formațiile de teatru 
scurt, teatru în mai 
multe acte, teatru pentru 
copii și tineret și teatru 
de păpuși.

Dincolo de palmaresul 
concursului, cele 18 ore 
de spectacol pe parcursul 
a două zile au evidențiat 
că acest gen artistic de 
largă audiență la marele 
public, se bucură de a- 
tenția cuvenită. Juriul 
concursului a apreciat că, 
în general, repertoriul a 
fost bine ales, urmărin- 
du-se aducerea noului pe 
scenă, găsirea unor solu
ții actoricești și regizora
le inedite. Dealtfel, ca 
spectatori nu am putut

să nu remarcăm străda
niile concurenților de a 
oferi momente artistice 
de cea mai bună calitate, 
de a da fiecărei replici 
acea trăire de care are 
nevoie pentru ca mesajul 
educativ al momentului 
dramatic în sine să fie 
pe deplin relevat.

A fost un concurs care 
a pus probleme deosebi
te juriului pentru depar-
fZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Festivalul național 
„Cintarea României'*

rZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZl

tajarea concurenților. Nu 
cunoaștem încă un cla
sament oficial al formați
ilor.

Dintre reprezentanții 
Văii Jiului, ne-a plăcut 
în mod deosebit formația 
de teatru scurt a Clubu
lui muncitoresc 
formație care 
largi posibilități 
ve, sensibilitate, 
tate scenică, 
ciat 
citatea de a pătrunde 
interiorul 
sale a Rodicăi Roșu, 
terpretă a unui rol difi
cil, într-o piesă de actua
litate prin ideile pe care 
le propagă („Omul care 
face minuni" de Radu A- 
lexandru), montat de 
teatrul muncitoresc „Ana 
Colda" din Lupeni,

Vulcan, 
a arătat 
expresi- 
mobili- 

Am apre- 
sensibilitatea, capa- 

în 
personajelor 

în

regia lui loan Roșu. Ne-a 
plăcut și „Rățușca urîtă", 
piesă pusă în scenă de 
către secția maghiară a 
aceluiași teatru, 
ne-am întîlnit cu 
specifică 
muzicale, 
realizare 
regizorală 
după cum 
interesante prezența 
scenă a 
nole“, teatru poetic 
un colaj de Lucian Blaga 
și balada „Mănăstirea Ar
geș ului“, 
bul din 
Simonei 
cuplului 
tori ai 
din Petroșani care 
adus pe scenă un 
ment din 
domnului Moliere" de Du
mitru Solomon.

Dintre formațiile din 
județ prezente la Petro
șani ne-au plăcut formația 
de teatru de păpuși din 
Orăștie, comedia muzica
lă a Casei de cultură din 
Deva și formația de tea
tru a clubului „Construc
torul'* din Hunedoara.

In ansamblu, au fost 
prezențe artistice de bun 
nivel, ceea ce a asigurat 
succesul întregii mani
festări. Ne-a surprins ab
sența unor formații ar
tistice din Valea Jiului, 
absențe asupra cărora 
vom reveni pe larg.

Horia DOBROGEANU

unde 
verva 

comedii 
de o

unei 
dublată 
scenografică și 
de bun nivel, 
ni s-au părut 

Pe 
„Meșterului Ma- 

cu

montat de clu-
Lonea, în regia 
Gălbenușe și a 
de actori ama- 

Casei de cultură 
au 

frag- 
„Mizantropul

ale Văii Jiului, conduceri
le “întreprinderilor vor 
acționa cu mai multă fer
mitate pentru recupera
rea restanțelor acumulate 
după primele luni 
anului acordînd o 
deosebită creșterii 
ductivității muncii 
bataje, ca una din 
țiile fundamentale ale 
sigurării plusurilor 
producție planificate, 
nivelul fiecărei întreprin
deri miniere vor trebui 
amplificate eforturile pen
tru asigurarea fronturilor 
de . lucru corespunzătoare 
capacităților de producție 
planificate. Totodată,

printr-un complex de mă
suri tehnico-organizatori- 
ce ce se va aplica în toa
te întreprinderile miniere 
va trebui să asigure 
nivelul C.M.V.J. un 
de productivitate de 
la sută ce se va realiza pe 
seama extinderii mecani
zării și a generalizării noi
lor tehnologii de 
ție în câmpurile 
în care condițiile 
mint permit acest 
altă resursă 
pentru valorificarea 
au fost luate măsuri efi
ciente la nivelul Combina
tului este asigurarea 
fectivelor de muncitori 
lificați în meseriile de 
ză din minerit, ceea 
va permite realizarea 
mică a producției, 
drarea constantă în 
vederile planului 
nat pentru cele 
trimestre. In vederea

ale 
atenție 

pro- 
în a- 
condi- 

a_ 
de 
La

la 
spor 
10,6

extrac- 
miniere 

de zăcă- 
lucru. O 

importantă 
căreia

e- 
ca- 
ba_ 

ce 
rit- 

înca- 
pre- 

ree.șalo- 
două

și

căutătorilor de nou
(Urinare din pag 1)

un
30,80 lei,

108 lei, 
lună

Irma

cu- 
o 

numai 
vulcani- 
Chiuzan 

co-

Tot din bandă sînt genți- 
ie de scule pentru mineri. 
Așadar, din materiale altă, 
dată aruncate se nasc va
lori materiale 
plaj costă 
geantă — 
în această 
zatoarele
și Irina Tioc, ceilalți, 
legi de muncă au produs, 
ca într-o unitate de maro- 
ehinărie, 42 de genți 
200 de cuplaje.

Inteligența 
meseriașilor 
folosirea 
timpului lor 
reducerea 
producție, 
tinuității 
logic in subteran, dar și la 
rezultate economice deo
sebite pentru atelier. In 
acest context ni se vorbeș
te cu prețuire despre 
Gheorghe Munteanu, cel 
mai priceput la confecțio
narea strîngătoarelor. Un 
om însă din acest atelier 
concurează cu o fabrică...

— Am văzut odată o 
macara KUP, de aceea de 
mînă, 
cătușul Eugen 
acum în prag 
M-am gîndit că pot 
fac și eu, acum 12 
am reușit prima 
Să fiu cinstit însă, 
riașii din Aninoasa ; 
fecționat un model i 
formanțe mai bune.

Așadar, fără a emite 
pretenții la certificate și 
drepturi de inovator, un 
muncitor simplu simte 
nevoia de a ușura efortu
rile ortacilor din subte
ran, gîndește și realizea
ză o macara ușor trans
portabilă, eficientă. In a- 
prilie, „fabrica Brăileanu" 
a oferit subteranului din 
Livezeni 21 de macarale, a 
reparat 23, cererea e totuși 
mare, nu se mai poate fa
ce față solicitărilor. Vete
ranul atelierului nu cons
tituie o excepție. Dimpotri
vă, spre exemplu, des-

tehnică 
duce deci 
eficientă 
de muncă, 

cheltuielilor 
asigurarea con_ 

fluxului tehno-

de 
acope- 

plan 
im-

gurării capacităților 
producție necesare 
j-irii sarcinilor 
prin realizarea 
portant volum 
tar la lucrările 
dere și pregătiri se va a- 
sigura în cursul anului 
1985 punerea în exploata
re a noilor cîmpuri mini
ere Valea de Brazi, Petri- 
la-Sud și Lupeni-Sud. O 
atenție deosebită va fi a- 
cordată în continuare creș
terii cantității de cărbune 
extras din carierele Cîm- 
pu lui Neag, Victoria și 
microcariera Lupeni-Sud. 
Prin intensificarea lu
crărilor de descopertă, 
carierele vor 
înregistra sporuri substan. 
•țiale, conform programu
lui de reeșalonare în cele 
două trimestre în care se 
preconizează și recupera
rea minusurilor acumula
te în primul trimestru al 
anului. In scopul realiză
rii integrale a producției 
de cărbune planificate se 
va acționa cu prioritate în 
direcția creșterii număru
lui de complexe mecani
zate care vor funcționa în 
subteran. La sfîrșitul anu
lui 1985 vor exista în 
funcțiune 31 complexe de 
susținere și tăiere meca
nizată, tot atîtea combi
ne de înaintare, în timp 
ce indicele de folosire a 
utilajelor va crește substan. 
țial, producția extrasă 
ajutorul complexelor 
conizîndu-se a crește 
1,3 milioane tone. De 
semenea, se va extinde 
producția extrasă prin 
noua tehnologie de exploa
tare cu tavan de rezisten
ță care va asigura o creș
tere a productivității cu 
1,5 tone pe post. Concomi-

de
unui 

suplimen- 
de deschi-

cu 
pre-

cu 
a-

tent cu aceste măsuri teh- 
nico-organizatorice se va 
acționa în toate întreprin
derile miniere pentru creș
terea continuă a calificării 
profesionale și a perfecți
onării calificării persona
lului muncitor, pentru în
tărirea stării de disciplină, 
a responsabilității și exi
genței față de sarcinile 
producție. Se asigură 
acest fel participarea 
tensă a fiecărui om 
muncii la realizarea 
catorilor planului, utiliza
rea integrală a timpului 
de muncă disponibil în 
scopul creșterii producției 
de_cărbune. Dealtfel, apli
carea cu consecvență a 
acestor măsuri de realiza
re integrală a programului 
de creștere a producției de 
cărbune, încă din primele 
zile ale celui de-al doilea 
trimestru, a dat rezultatele 
scontate. Nu mai puțin de 
9 întreprinderi miniere au 
reușit să-și realizeze sar
cinile de plan la zi pe luna 
mai, înregistrînd plusuri 
substanțiale. De fapt, via
bilitatea măsurilor aplica
te pentru realizarea pro
gramului de creștere a 
producției de cărbune este 
argumentată în mod con
cludent și de faptul că 
la nivelul C.M.V.J., la zi, 
față de sarcinile lunii mai, 
se 
de 
In 
în 
cu 
mului de măsuri adoptat 
pentru ca toate întreprin
derile miniere din Valea 
Jiului să se. încadreze în 
prevederile planului reeșa- 
lonat reușind recuperarea 
minusurilor acumulate și 
realizarea integrală a sar
cinilor anului 1985.

de 
în 

in- 
al 

indi-

înregistrează un plus 
23 715 tone de cărbune, 
continuare se impune 
mod necesar aplicarea 
consecvență a progra-

a 
la
a 

la 
de

ni se destăinuie lă- 
Brăileanu, 
de pensie, 

s-o 
ani 

oară, 
mese- 

au per
tu per-

pre Florența Șorop și 
Ciobanu se zice că 
teăză" cu aparatul de su
dat, au mîini de aur, pre
tinde Mihai Bacinschi. Cel 
mai adesea sînt însă încu
nunate de succes efortui ile 
gîndirii tehnice colective. 
Astfel, luna trecută a în
ceput să producă instalația 
de confecționat gulere 
burghie hexagonale, 
dită și realizată 
tușii loan Moșu, 
Mihalache, Iosif 
de strungarul Carol 
forjorul Gheorghe 
teanu, șeful de I 
Ion Pascal Vlad, 
într-ale tehnicii de 
rul șef electromecanic 
minei Ștefan Czeller, 
șeful atelierului.

Privesc prin floarea 
opt petale de cauciuc, 
se perindă prin fața 
chilor chipurile vrednici
lor meseriași, îi zăresc, ca 
să folosesc cu plăcere me
tafora poetului muncitor 
Ion Pascal Vlad, uniți în 
dăruire și inteligență teh
nică, în modul exemplar 
în care își fac datoria, 
constituind împreună „po
lenul hărniciei". Polen din 
care, prin eforturile orta
cilor din subteran, pe care 
le susțin cu consecvență, 
rodesc lumina și căldura 
patriei.

Dimensiunea
(Urmare dm pag. 1)

eroismuui

de 
gîn- 

de lăcă- 
Marinică 

Czeller, 
l Pohl, 

Mun- 
brigadă 
sfătuiți 
ingine- 

al 
de

CU 
mi 
o-

i

ț

c

i

la încercarea re_

vo inform^
I IN CURSUL SAPTA- 
I MINII trecute, la I.M. 
| Aninoasa a avut loc o în- 
Itîlnire cu brigadierii pe 

tema realizării sarcini-

Ilor de producție în luna 
mai. Propunerile făcute 
| au fost preluate de con- 

i ducerea minei și rezol
vate, fapt pentru care, la 

Izi, mina Aninoasa înre
gistrează în această lună 
un plus de 1800 tone de 
cărbune. (GhjS.)

Laboranta Ana Toacă lucrează
zistenței firelor de la cablul instalației de extracție 
in cadrul laboratorului IPSRUEEM Petroșani.

Foto. R. TAVIAN

In intervalul războiului 
antihitlerist, România a 
trebuit să acopere și chel- 
■ ■ ■” ----- - -> în

din 
Convenției de 

Echivalentul 
al acestor cheltu- 

al efortului econo- 
război atinge astro, 
sumă de 1 120 000

tuielile financiare și 
mărfuri provenite 
stipulațiile 
armistițiu, 
bănesc 
ieli și 
mic de 
nomica 
dolari (valuta 1938), ceea ce 
înseamnă de 4 ori bugetul 
României pe exercițiul fi
nanciar 1937—1938. Zilnic

Manifestări politico-educative
(Urmare din pag. 1)

tății socialiste pe pămîn- 
tul românesc.
| Pionierii din unita

tea Școlii generale nr. 
4 din Petroșani au parti
cipat duminică la o inte
resantă acțiune politico, 
educativă desfășurată cu 
sprijinul „Muzeului mi
neritului". Purtătorii cra
vatei roșii cu tricolor au 
vizitat expoziția de bază, 
precum și cele trei expo
ziții temporare organi
zate de către muzeu. De 
un deosebit interes din

partea micuților parti
cipant s-au bucurat ex
ponatele care evocă mo
mentul istoric al dobîndi- 
rii independenței de stat, 
precum și documentele 
care pun în lumină lupta 
oamenilor Văii Jiului 
pentru eliberarea țării 
de sub dominația fascis
tă, contribuția întregului 
popor la înfrîngerea de
finitivă a armatelor hit- 
leriste.

■ La „Muzeul 
ritului** din 
are loc mîine 
expoziției de

inine- 
Petroșani 

vernisajul 
pictură

a Elizei Hirean, 
plastică 
poziția este 
bătoririi a 
la victoria 
mului și a 
patriei, 
loc la ora 15.

■ Tot la Muzeul mi
neritului se află deschisă 
în aceste zile o expoziție 
de medalii și plachete 
comemorative organiza
tă de filiala Petroșani a 
Societății numismatice 
române. Printre expo
zanți se numără loan Ve_ 
lica și Petru Melha.

artistă 
amatoare; ex- 

dedicată săr_ 
40 de ani de 
asupra fascis- 
independenței 

Vernisajul are

t

I

t

c

CQNCURS. Un echi
paj format din 4 fete și 
4 băieți, studenți 
Institutului de mine 
reprezenta Petroșaniul 
la un concurs de orien
tare turistică, programat 
să aibă loc la sfîrșitul 
săptămînii la Craiova. Se
lecționații urmează săp- 
tăinîna aceasta un intens 
program de pregătire, 
dornici să obțină întîie- 
tatea în întrecere. (S. An- 
ghelută)

DUPĂ CUM NE IN
FORMEAZĂ organele 
U.T.C., s-a încheiat faza

ai 
va

de masă a concursurilor 
profesionale pe meserii 
în întreprinderile indus
triale din municipiu. 
Cîștigătorii la fiecare me
serie vor participa 
următoarea perioadă 
faza pe întreprindere 
concursurilor pentru 
semnarea cîștigătorilor 
care să reprezinte între, 
prinderile la faza orășe
nească a concursurilor 
profesionale. (G.C.)

CINEMATECA. In ca
drul programului de ci
nematecă, pe ecranul ci
nematografului „7 Noiem-

în 
la 
a 

de-

brie" din Petroșani ru
lează, în această săptămî- 
nă (7, 8, 9 mai) 
„Drumul spre înalta 
cietate".

INVITAȚIE. După 
crările de igienizare 
modernizare, restauran
tul „Cina" din Lupeni a 
fost redeschis zilele tre
cute. Responsabila uni
tății, Maria Popa, ne a_ 
sigură că noul cadru am
biant, care îmbină bunul 
gust cu utilul, face casă 
bună cu tradiția localu
lui: servirea ireproșabi
lă. (I.V.)

filmul
so.

lu-
Și

contribuția țârii noastre 
în războiul antihitlerist a 
fost de 630 de militari și 
circa 5 milioane de dolari.

„La încheiera războiu
lui antihitlerist — se sub
liniază în Hotărîrea pri
vind aniversarea a 40 de 
ani de la victoria asupra 
fascismului și sărbători
rea „Zilei independenței 
României" — armata ro
mână s-a întors în țară 
victorioasă, cu steagurile 
de luptă acoperite de glo
rie, treeînd pe sub arcul 
de triumf ca o armată bi
ruitoare, care și-a făcut 
cu prisosință datoria față 
de patria și poporul său, 
față de cauza izbăvirii o- 
menirii de ororile fascis
mului, dobîndindu-și ast
fel recunoștința bineme
ritată a altor popoare, a 
întregii umanități. Acum, 
la aniversarea a 4 decenii 
de la victoria asupra fas
cismului, trebuie să tra. 
gem toate învățămintele 
din împrejurările și 
zele care au dus la
clanșarea celui de-al doi
lea război mondial și 
facem totul, să acționăm 
ferm, împreună cu toate 
popoarele lumii, cu forțele 
iubitoare de pace de pre
tutindeni, pentru ca un a- 
semenea flagel să nu mai 
fie posibil niciodată".

caU' 
de-

REMEMBER. Amintim 
secției apă și canal a 
E.G.C.L. Petrila că cere
rea adresată de cetățea
nul Florea Belciug, din 
blocul 53, ap. 4, cartierul 
8 Martie — Petrila, pen
tru remedierea unei de
fecțiuni, a împlinit „ve
nerabila vîrstă" de... do
uă luni. (M.B.)

Rubrică realizată de 
Gh. C1URVASÂ

să

I 
I 
I l
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Gazdă primitoare a elitei navomodelismului românesc
Fotbal, divizia B

In perioada 1—5 mai a.c. baza sportivă de na- 
vomodelism a Clubului sportiv „Jiul" a fost gazda 
unui eveniment deosebit: cantonamentul și antrena
mentele lotului național de navomodelism al Româ
niei, în vederea întrecerii internaționale „Concursul 
Prietenia", cu participarea echipelor țărilor socia
liste, ce va avea loc în luna iulie în localitatea Sta- 
ra Zagora (Bulgaria). Cu prilejul acestui eveniment, 
am purtat un dialog cu tovarășul ing. Iuliu Măines- 
cu, secretar al Comisiei centrale tehnice a Federa
ției Române de navomodele, conducătorul lotului 
național al României.
— Vă rugăm, acum, la 

terminarea cantonamen
tului de la Petroșani, să 
ne spuneți ce scop a a- 
vut această acțiune?

— Acțiunea lotului na
țional de navomodele, 
desfășurată sub condu
cerea tovarășului vice
amiral (r) Gheorghe 
Sandu, vicepreședinte al 
F.R.Md. a avut ca scop 
pregătirea temeinică a 
componenților lotului na
țional în vederea unui 
concurs pretențios cum 
este cel de la Stara Za
gora. Antrenamentul, 
desfășurat la grupele 
„glisoare" (hidro și aero- 
elice), propulsate (nave 
comerciale, militare și 
prototip) și „teleghida
te" (acționare electrică 
și motor termic), nc-a 
dezvăluit în final că el 
a contribuit la ridicarea 
performanței sportive a 
componenților lotului.

— Cine sînt compo- 
nenții lotului național?

— Din lot fac parte 
spoitivi de la cluburile 
<____________________

C. S. U. Galați, 
ICPRONAV Galați, „Fa. 
rul" Constanța, „Portul" 
Constanța, I.T.A. Alba, 
ICEMENERG București, 
S.C. Delta Tulcea, Me
canica Timișoara și, bi
neînțeles, componenți ai 
gazdei acestei reuniuni, 
„Jiul" Petroșani.

— Vă rugăm să ne spu- 
neți care au fost, după 
părerea dumneavoastră, 
condițiile în care s_au 
desfășurat cantonamen
tul și antrenamentele lo
tului național?

— Cu excepția condi
țiilor meteo (aici „vina" 
nu o poartă nimeni!) to
tul a fost peste așteptări. 
Componenții echipei 
dumneavoastră au fost 
niște gazde excelente, 
sportivii veniți la Petro
șani beneficiind de ate
lierul secției de navomo
dele a C.S. Jiul, cu toate 
cele necesare, putîndu- 
se pune la punct prompt 
și eficient remedierile i- 
nerente. De asemenea, 
baza sportivă de navo-

Antrcnament pe oglinda
modele din orașul dum
neavoastră este excelen
tă, ea asigurînd condiții 
de concurs dintre cele 
mai bune și pentru a- 
ceasta mulți dintre compo
nenții lotului național 
au avut cuvinte de lau
dă. Cit despre inimosul 
„lider" al navomodelis
mului din Valea Jiului, 
Leontin Ciortan, el a do
vedit că este nu numai 
un sportiv de elită, dar 
și un coleg de echipă re
marcabil!

Baza sportivă din Pe
troșani (unică în țară), 
merită tot sprijinul și în

apei.
continuare. Aici s-au for
mat, de-a lungul anilor, 
sportivi de performanță 
care au reprezentat cu 
cinste tricolorul româ
nesc peste hotare!

— Vă mulțumim, în 
numele gazdelor, pentru 
aprecierile făcute și do
rim succes lotului națio
nal al României în con
fruntarea de la Stara Za
gora.

— Vă mulțumesc, vom 
transmite sportivilor u_ 
rarea dumneavoastră!

Interviu realizat de 
Alexandru TĂTAR

Alu a îost necesară
MINERUL LUPENI — 

INDUSTRIA SIRMEI 
CIMPIA TURZII 3—1 
(1—0). Intîlnind o candida
tă la un loc în divizia C, 
echipa din Lupeni s-a im
pus mai ușor decît arată 
scorul; fără a atinge în 
jocul prestat duminică 
„turația maximă". Spu
nem asta gîndindu-ne că 
nu au jucat Dina și Mu- 
șat, două piese de bază, în 
timp ce nici ceilalți jucă
tori ai lui Libardi nu au 
jucat cu cel mai înalt 
randament; meciul, de
altfel, nu a solicitat acest 
lucru.

Prima ocazie de gol a 
aparținut oaspeților, dar 
Grigore a intervenit sal
vator (min. 8) la un atac 
al lui Mărgineanu. Din a- 
cest moment, atacurile 
gazdelor curg „în valuri" 
la poarta adversă, dar ra
tările curg și ele... Abia în 
min. 30 va fi 1—0: centra
rea lui Leordean este pre
lungită, cu capul, de Col- 
ceag la Voicu; șut din vo- 
leu la colțul lung și bucu
rie în tribune. Putea fi, 
poate, 2—0 în minutul 37, 
dar arbitrul C. Pădurăriței 
nu a acordat un penalty 
la hențul în careu al lui 
Sîrb, de la oaspeți.

La puțin timp de la re
luare, jucătorii antrenați 
de P. Libardi și I. Rus ma.

„turația maximă"
jorează diferența pe tabe
la de marcaj, prin golul 
reușit de Niehimiș (min. 
56). Cele două schimbări 
din finalul partidei (Chifu, 
în locul lui Colceag și 
Pantelimon, în locul lui 
Cocîrlă) au adus un plus 
de vigoare atacului gaz
delor. Mai mult, în min. 
81, Pantelimon a și în
scris, ' Ja centrarea lui 
Voicu (alături de Ionel 
Popa, Bercea și Petre Po
pa — foarte bun, dumini
că). Scorul final se stabi
lește în min. 86 cînd oas
peții înscriu „golul de o- 
noare" din penalty. O ob
servație: arbitrul C„ Pădu
răriței (ajutat foarte bi
ne de tușierii I. Caraman 
și I. Barna — toți trei din 
Oradea) nu a greșit cînd a 
acordat penalty-ul oaspe
ților, dar a greșit grav 
cînd, în minutul următor, 
a refuzat un penalty — 
la fel de clar — gazdelor, 
la un fault în careu asu
pra lui Voicu! In rest o 
victorie clară pentru Mi
nerul.

MINERUL: Grigore —> 
Leordean, Truică, Pocșan, 
Bercea — I. Popa, Voicu, 
Petre Popa — Niehimiș, 
Cocîrlă (din min 79 Chifu), 
Colceag (din min, 76 Pan
telimon ).

T. ALEXANDRU

Omogenitatea, atuul victoriei
13:
si-

e- 
o-

UTILAJUL ȘTIINȚA 
PETROȘANI — ȘUIORUL 
BAIA SPRIE 32-22 (18-12). 
Am văzut duminică o 
chipă fără vedete, dar
mogenă, care a etalat vir
tuțile unui handbal spec
taculos și eficace; în fapt 
comportarea „șaptelui" 
din Vale oglindește price
perea, pasiunea și tactul 
profesorului Ion Polifro- 
nie, după cum se știe, 
dus la cîrma echipei 
puțin înaintea 
Combinata din 
a înfruntat o reprezentan
tă a „marii puteri" 
balistice românești 
numit Maramureșul) 
iorul Baia Sprie, formație 
fără griji în clasament. 
Din start, gazdele 
desprins, în min. 8 
la de marcaj indica 
în favoarea lor, dar 
intervenit cîteva desincro- 
nizări în sistemul defen
siv, care a facilitat oaspe-

ților egalarea — min.
6—6. „Mobilizați" de 
tuația grea în clasamen
tul adevărului, jucătorii 
din Vale au depășit 
mentele de cumpănă, 
mult chiar portarul
Popescu și-a dovedit clasa 
(mare păcat însă, nervozi-

. mo. 
mai 

Petre

HADBAL, DIVIZIA B
a- 
cu 

returului. 
Petroșani

hand- 
(am 
Șu-

s-au 
tabe-
5—2

au

tatea sa excesivă), parînd 
chiar și patru lovituri de 
pedeapsă. In preajma se
micercului advers 
națiile derutante, 
evantai larg, au 
cu șuturile de la distanță, 
în acest sens remarcăm 
nu numai curajul, ci și 
reușitele tinerilor deveniți 
titulari Bălășescu și Stu- 
pariu. Un exemplu de de
votament, căpitanul echi
pei Gheciu, care, acciden
tat grav, a revenit în te
ren, înscriindu-și numele

combi- 
într-un 

alternat

în rîndul golgeterilor. O_ 
mogenitatea atacului e- 
chipei antrenate de prof. 
Polifronie este demonstra
tă și de numărul golurilor: 
Drăgan (8), Bălășescu (7), 
Gheciu (6), Cazan, Stupa- 
riu (cite 5) și Popescu, ca
re a înscris un gol șutind 
din... careul propriu. Așa
dar, buna pregătire fizică, 
reordonarea arsenalului 
tactic au asigurat o victo
rie lejeră, care putea fi 
și mai categorică, dacă nu 
interveneau 
de „respiro" 
reprizelor. De acum 
denții trebuie să-și 
dească valoarea și 
confruntările din depla
sare, un punct „ciupit" în- 
tr-un teren străin consti
tuind pentru ei salvato
rul balon de oxigen.

La juniori, C.S.Ș. Pe
troșani — C.S.Ș. Făgăraș 
17—18 (7—7).

Ion VULPE

Golul al treilea, pur_ 
tind „semnătura” lui 
Pantelimon, în partida 
de la Lupeni.

i

Rugby, „Cupa României?

reviri- 
arătat 
Poli- 
stu_ 

întîlni-

din 
au 
la

O victorie de
ȘTIINȚA ’ PETROȘANI 

— ’GLORIA BUZĂU 22—0 
(9—0). Confirmînd 
mentul de formă, 
încă din meciul cu 
tehnica Iași (6—0), 
denții au abordat
rea cu gîndul la o victorie 
netă. Un număr impresio
nant de introduceri ale 
adversarilor în grămezi
le ordonate, repuneri 
tușe și dueluri directe 
revenit rugbiștilor de
Știința, care au dominat 
autoritar. Astfel, încă din 
primele minute, F 
riu pleacă în fază 
după o grămadă la 
înscrie, dar arbitrul 
lează fără motiv, 
este deschis printr-o 
țiune personală a „vetera
nului" Petre Dobre pe o 
distanță de peste 40 m, 
cu finalizare lîngă butul 
sting: 4—0 și Bezărău 
transformă. Același Beză
rău ridică scorul la 9—0,

Palama- 
i clasică

5 m, 
anu-

Scorul
ac-

în min. 25, printr-o 
scor cu care se încheie pri. 
ma repriză.

Schimbările efectuate 
în repriza secundă (Viciu 
— Gh. Cristian, Luca — 
Hotico și trecerea în linia 
a IlI-a a cunoscutului ta- 
loneur) se dovedesc efici
ente. In min. 50 Bezărău 
reușește o l.p.c. dintr-o po
ziție dificilă: 12—0, 
Ortelecan înscrie 
după o combinație 
moașă, la care au partici
pat Iliev și Palamariu: 
16—0, transformarea fi
ind ratată.

Scorul final e fixat tot 
după o grămadă ordona
tă la 10 m, cu introducere 
adversă; Drumea, Sușins. 
chl, Mureșan et comp, 
împing înaintașii buzoieni, 
Iliev scoate la
trunde
Dobre
22—0

apoi 
plasat, 

fru

direct;
Viorel
pecetluind

timp și pă- 
20—0, iar 

transformă: 
această

momentele 
din mijlocul 

stu_ 
dove- 

în

REZULTATE TEHNI
CE: Minerul Lupeni — 
Ind. S.C. Turzii 3—1, 
Gloria Bistrița — „U“
Cluj-Napoca 1—1, C.S.M. 
Reșița — Avîntul Reghin 
1—1, Armătura Zalău — 
Mureșul Explorări Deva 
1—0, Olimpia S.M.

CLASA

C.F.R. Timișoara 2—0, 
Aurul Brad — Unirea A. 
Iulia 3—0, F.C.M. U.T. 
Arad — Metalurg. Cugir 
3—0, Sticla A. Turda — 
Gloria Reșița 4—0, Mine
rul Cavnic — Strungul

2.
3.
4.
5.
6.

victorie de... orgoliu, de
oarece studenții n-au reu
șit să se califice 
neul final al 
României".

Pentru meciul de dumi
nică, în campionat, cu 
Rulmentul Birlad, aștep
tăm revenirea în echipă a 
cunoscuților Bonea, San
du și Ion Florentin și un 
meci la fel de frumos, ca
re să aducă 
suporterilor din 
lui.

loan Dan
îc

E

i

în tur- 
„Cupei

satisfacție
Valea Jiu-

BĂLAN

In cadrul etapei de 
primăvară a Concursului 
republican de speologie 
sportivă, dotat cu „Cupa 
C.S.A. Cluj-Napoca" (e. 
diția a IV-a) formația 
cercului speologic „Hi- 
drocarst" Vulcan a avut 
o comportare notabilă,

Opt cădeți 
finaliști 
pe țară

La Tg. Jiu și-au dat în- 
tîlnire, sîmbătă și dumi

nică, campionii și vice- 
campionii de lupte libere 
din zece județe, în faza 
de zonă rezervată cadeți- 
lor (15—16 ani). Cele două 
secții din Vale, Jiul Petri- 
la și C.S.Ș. Petroșani, au 
fost reprezentate de nouă 
și respectiv opt luptători, 
datorită rezultatelor exce
lente obținute în faza ju
dețeană. Un succes ne
așteptat, dar binemeritat

M
Arad 2—0.
E N T u :L.
25 15 8 2 47—13 38
24 13 6 5 43—15 32
25 13 2 10 41—30 28
25 12 4 9 31—24 28
25 11 5 9 26—£5 28
25 11 4 10 39—42 26
25 12 2 11 30—33 26
25 9 7 9 34—29 25
25 11 3 11 50—47 25
25 11 3 11 33—31 25
25 9 5 11 30—27 23
24 10 3 11 26—38 23
25 8 6 11 38—35 22
25 9 4 12 25—31 22
25 7 6 12 26—31 20
25 9 2 14 23—44 20
25 7 5 13 24—38 19
25 7 5 13 18—42 19

Lupeni
Arad 
Deva 
Cavnic

8.
9,

10.
11.

1. „U“ Cluj-Napoca 
Gloria Bistrița 
Armătura Zalău

Aurul Brad
C.S.M. Reșița
Minerul

7. Strungul
Mureșul
Minerul
F.C.M. U.T. Arad
C.F.R. Timișoara

12. Unirea A. Iulia
13. Olimpia S. Mare
14. Avîntul Reghin
15.
16.
17.
18.

Lupte libere

Metalurgistul Cugir 
Gloria Reșița
Ind. S.C. Turzii
Sticla A. Turda

ETAPA VIITOARE: 
limpia S.M. — U.T. 
rad (0—3), Sticla A. Tur
da — Min. Cavnic (0—6), 
„U“ Cluj-Napoca — Uni
rea A. Iulia (2 
vîntul
Lupeni (1—2), Gloria Re
șița — Armat. Zalău

ct. 
A-

1), A-
Reghin — Min.

(0—4), Mureșul E. Deva 
— C.S.M. Reșița (0—1), 
Strungul Arad — Gloria 
Bistrița (1—3), Met. Cu
gir — Ind. S.C. Turzii 
(0—0), C.F.R. Timiș. — 
Aurul Brad (0—2) — în 
paranteză, rezultatele din 
tur.

Speosport 
clasîndu-se pe locul V. 
întrecerile din zona cars
tică Bratca (masivul Pia
tra Craiului, județul Bi
hor) au constat din cinci 
probe teoretice și practi
ce; după concursul des-

fășurat în ziua de 1 Mai I 
speologii au vizitat cea : 
mai lungă peșteră din . j 
țara noastră Peștera Vîn- i 
tului (33 km). Cercul Hi- ; 
drocarst a fost reprezen- i 
tat de Iulius Bor, Adrian j 
Caracioni, Eugen Salcie, î 
Dezideriu Giurgiu și i 
Mircea Rasa. (I.V.)

a repurtat garnitura elevi
lor lui Costică Marmaliuc, 
băieții din Petrila reușind 
să se claseze pe primul 
loc la cinci categorii de 
greutate, prin Florin Bolo_ 
han (38 kg), Gigi Grigore 
(40), Alexandru Stanciu 
(45), Laurcnțiu Palade (55) 
și Cristian Krautner (plus 
78), Prestigiul Văii a fost 
consolidat și de buna 
comportare a sportivilor 
de la C.S.Ș.P., antrenați de 
Vaisile Făgaș; Paul Vasi- 
loancă (68) a devenit cam
pion de zonă, Iulian Ju_ 
ravlea (63) a intrat în po
sesia medaliei de argint, 
colegul lor Lâszlo Forika 
(42) clasîndu-se pe locul 
III. Toți cei opt luptători 
din Vale, care s-au aflat 
pe podiumul de premie
re, ne vor. reprezenta la 
finala pe țară, sile cărei 
întreceri sînt programate 
între 30 mai și 2 iunie, la 
Buzău. (Andrei APOSTOL)
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Consfătuire de lucru !a C.C. ai P.C.R.
(Urmare din pag. I) 

luna mai și programul de 
recuperare a restanțelor 
înregistrate pînă în pre
zent, astfel încît să se 
acționeze pe baza unui 
plan unic, care să preva
dă toate sarcinile ce re
vin fiecărei ramuri eco
nomice. fiecărui sector 
de mu u â in parte, urmă- 
rindu-se permanent, ope
rativ, modul în care sînt 
realizați toți indicatorii 
stabiliți și, în special, ex
portul.

Cei care au luat euvîntul 
au analizat, în spirit cri
tic și autocritic, activita
tea desfășurată și au pre
zentat măsurile ce au fost 
luate pentru lichidarea 
neîntîrziată a deficiențelor 
și recuperarea rămîneri- 
lor în urmă, pentru îmbu
nătățirea întregii activități, 
la nivelul cerințelor ac
tuale. Participanții au 
exprimat voința comuniș
tilor, a tuturor oamenilor 
muncii din industrie și a- 
gricultură, din toate ramu
rile economiei naționale, 
de a acționa, în spiritul 
mobilizatoarelor chemări 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru îndepli
nirea exemplară a planu
lui pe 1985 și pe întregul 
cincinal, creîndu-se astfel 
condițiile necesare trece
rii cu succes la înfăptui
rea importantelor obiec
tive stabilite de Congresul 
ăl XlII-lea al partidului 
pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării în pe
rioada 1986—1990 și, în 
perspectivă, pînă în anul 
2000.

In cadrul consfătuirii, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, refe- 
rindu-se la problemele a- 
bordate, a cerut guvernu
lui, ministerelor și cen
tralelor industriale, comite
telor județene și tuturor 
organelor și organizațiilor 
de partid să ia toate mă
surile pentru a asigura re. 
alizarea integrală a pla
nului pe luna mai și pe 
întregul an la toți indica
torii, subliniind că sînt 
create toate condițiile pen. 
tiu aceasta.

In acest sens, secretarul 
general al partidului a pus 
4n fața ministerelor sarci
na de a fi în cel mai 

• scurt timp analizate pro
blemele ridicate în cadrul 
consfătuirii, în plen și 
pe grupe, de a găsi soluții 
corespunzătoare, care să 
asigure cele mai bune con
diții pentru realizarea

Vizita oficială în Thailanda a primului ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste România

BANGKOK 6 (Ager- 
pres). — Tovarășul Cons
tantin Dăscâlescu, prim- 
minlstru al Guvernului 
Republicii Socialiste Româ
nia, a Sosit, luni, într-o 
vizită oficială în Thailanda.

☆
BANGKOK 6 (Agerprcs). 

— Luni au început, - la 
Bangkok, convorbirile
dintre primul ministru ' al 
Guvernului Republicii So
cialiste România, tovară
șul Constantin Dăscăles- 
cu, și primul ministru al 
regatului Thailanda, Prem 
Tinsulanonda.

Prim-miniștrii și-au ex
primat convingerea că 
actuala întîlnire constituie 
o expresie a voinței celor 
două țări de a dezvolta ra
porturi de strînsă con

planului. In acest con
text, s-a v\ idențiat impor
tanța deosebită pe care 
asigurarea aprovizionării 
tehnico-matcriale a pro
ducției o are pentru înde
plinirea planului la toate 
sortimentele. In mod deo
sebit, secretarul general 
al partidului a indicat să 
se acționeze cu hotărîre 
pentru realizarea integra
lă a planului și pentru în
deplinirea programelor 
de materii prime, în special 
a celor privind producția 
de cărbune, țiței, gaze și 
energie, precum și sarci
nilor de economisire stric
tă a resurselor energetice, 
pentru înfăptuirea tutu
ror indicatorilor economici 
stabiliți. In același timp, 
a fost subliniată necesita
tea de a se acorda cea 
mai mare atenție încadră
rii stricte în normele de 
consum, reducerii, în con
tinuare, a consumurilor de 
materii prime, combusti
bili și energie. In această 
ordine de idei, punînd în 
fața ministerelor, centra
lelor, întreprinderilor sar
cina de a reduce consunau, 
rile tehnologice și materi
ale, secretarul general al 
partidului a subliniat ne
cesitatea respectării stricte 
a normelor de consum, va
lorificării tuturor posibili, 
tăților existente, astfel în
cît, printr_o bună organi
zare a producției, să fie 
obținute rezultate superi
oare în buna gospodărire 
și utilizare a resurselor e- 
nergetice și de materii pri
me ale țârii.

Un accent deosebit tre
buie pus pe calitatea pro
duselor, pe ridicarea, în 
continuare, a nivelului teh. 
nic și calitativ al produc
ției în toate ramurile eco
nomiei naționale. Sublini
ind răspunderile ce revin 
metalurgiei și construcți
ilor de mașini în ceea ce 
privește calitatea utilaje
lor tehnologice și a echi
pamentelor realizate de 
acestea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a atras, totoda
tă, atenția că, pentru 
funcționarea lor în cele 
mai bune condiții, sînt ho- 
tărîtoare întreținerea și 
exploatarea corespunză
toare, cu respectarea tutu, 
ror cerințelor tehnologice. 
4n acest sens, s-au cerut 
întărirea ordinii și discipli
nei la fiecare loc de 
muncă, asigurarea su
pravegherii corespunză
toare a instalațiilor, exi
gență și fermitate față de 
cei care încalcă normele 
de exploatare și întreținere 

lucrare pe plan bilateral in 
numeroase domenii de in
teres comun, îndeosebi în 
ceea ce privește coopera
rea economică, cît și' pe 
planul vieții internațio
nale, în folosul popoarelor 
român și thailandez prie
tene, al promovării politi
cii de pace, independen
ță și largă cooperare în 
lume. In context, s-a sub
liniat că relațiile priete
nești dintre România și 
Thailanda se bazează ferm 
pe principiile deplinei e- 
galități în drepturi, res
pectării stricte a indepen
denței și suveranității na
ționale, neamestecului în 
treburile interne și a- 
vantajului reciproc.

In cursul convorbirilor 
s-a procedat la o informa

a utilajelor. Secretarul 
general al partidului -a 
subliniat că nu poate fi 
admis spiritul concesiv e. 
xistent in unele județe și 
ministere, că respectarea 
legilor, a disciplinei și or
dinii, realizarea exempla
ră a atribuțiilor de servi
ciu constituie o cerință pri. 
mordială pentru buna des. 
fașurare a întregii activi
tăți productive.

Secretarul general al 
partidului a cerut să se ia 
măsuri hotărîte, în toate 
sectoarele, pentru o bună 
desfășurare a procesului 
de producție, astfel încît 
să se asigure realizarea, 
în bune condiții, a planu
lui. In acest scop, să se 
folosească în mod cores
punzător capacitățile de 
producție de care dispun 
unitățile, asigurîndu-se, 
totodată, creșterea mai 
intensă a productivității 
muncii.

Trebuie să încheiem lu
na mai — a subliniat tova
rășul Nicolae Ceaușescu — 
cu îndeplinirea integrală a 
planului, cu realizarea în 
întregime a exportului. 
Fiecare minister, fiecare 
organizație județeană de 
partid, toți factorii de con. 
ducere să urmărească ca 
întreprinderile să-și în
deplinească sarcinile pe 
care le au în această pri
vință, pentru buna des
fășurare a întregii activi
tăți economice.

Un obiectiv prioritar re. 
prezintă realizarea, la ter
men și la un înalt nivel 
calitativ, a producției de 
export, pentru care sînt 
asigurate toate condițiile 
tehnice și materiale în ve
derea îndeplinirii integra
le a cont’ actelor încheia
te cu partenerii externi.

In ceea ce privește a- 
gricultura, secretarul ge
neral al partidului a sub
liniat că trebuie acționat 
energic pentru a se înche
ia în bune condiții toate 
lucrările, pentru termina
rea grabnică a semănatu. 
lui și plantatului tuturor 
culturilor de sezon, creîn- 
du.se astfel condițiile ne
cesare pentru o recoltă bu
nă. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se 
treacă la o mobilizare ge
nerală a forțelor materi
ale, a tuturor locuitorilor 
satelor, pentru a se asigu
ra irigarea corespunză
toare a suprafețelor agri
cole în județele din sudul 
țării, funcționarea norma
lă a tuturor sistemelor 
de irigații.

re reciprocă asupra preo
cupărilor guvernelor ce
lor două țări pe planul 
construcției economice și 
sociale. In acest cadru, 
primul ministru thailan
dez a dat o înaltă apre
ciere realizărilor obținu
te de poporul român sub 
conducerea înțeleaptă a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, în procesul dezvoltă
rii economice și sociale a 
patriei sale. Cei doi prim- 
ministri au acordat o a- 
tenție deosebită dezvoltă
rii relațiilor economice bi
laterale, analizei căilor .șl 
modalităților care asigu
ră lărgirea și diversificarea
schimburilor comerciale,

Pornind de la probleme
le dezbătute în consfătu
ire, secretarul general al 
partidului a cerut ca aces
tea să fie analizate, cu
maximă exigență și răs
pundere, în toate sectoa
rele de activitate, să se ia 
în mod operativ măsurile 
care se impun pentru ca 
planul să fie realizat ■ la 
nivelul stabilit — cuprin- 
zînd în acestea și restan
țele din lunile anterioare 
—, inclusiv în ce privește 
investițiile.

In încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că există tot ceea ce 
este necesar pentru ca 
planul pe luna mai și peri
oada următoare să fie re
alizat în bune condițiuni 
și a exprimat convinge
rea că organele și organi
zațiile de partid, comu
niștii, toți oamenii muncii 
din industrie și agricultu
ră, din toate ramurile e- 
conomiei naționale vor 
acționa cu întreaga ener
gie și vor face totul pen
tru îndeplinirea obiecti
velor stabilite pentru anul 
1985, a hotărîrilor Con
gresului al XlII-lea al 
partidului, asigurînd, pe 

această bază, progresul 
continuu al patriei, bună
starea poporului nostru, 
înaintarea neabătută a 
patriei pe calea socialis
mului și comunismului.

☆
După încheierea lucră

rilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu 
participanții la consfătu
ire, au vizitat o expoziție., 
care prezintă rezultatele 
obținute în industriile cons
trucțiilor de mașini, petro
lieră și chimică în înfăp
tuirea indicațiilor secreta
rului general al partidului 
privind îmbunătățirea 
continuă a calității produ
selor, extinderea tipizării, 
reducerea consumurilor ma
teriale. Miniștrii de resort 

-au intățișat stadiul înde
plinirii programelor spe
ciale întocmite în acest 
sens, prezentînd soluțiile 
adoptate în reproiectarea 
unor produse specifice. ■

Pornind de la cele cons
tatate în expoziție, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut ministerelor, tuturor 
factorilor de răspundere, 
să acționeze în continua
re, cu hotărîre, pentru 
reducerea greutății unor 
produse, prin extinderea 
tipizării și adoptarea de 

. soluții constructive de 
eficiență cit mai ridicată.

amplificarea colaborării 
și cooperării în producție.

Desfășurat într_o at
mosferă cordială, de stimă 
și interes reciproc, dialo
gul de lucru a prilejuit, 
totodată, un schimb de 
păreri asupra unor pro
bleme actuale ale vieții 
internaționale.

Șeful guvernului thai
landez a ținut să reliefeze 
contribuția României, a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu la eforturile 
care se depun pe plan 
mondial pentru asigura
rea păcii, oprirea cursei 
înarmărilor și .trecerea la 
dezarmare, în primul rînd 
la dezarmare nucleară, 
pentru edificarea noii or
dini economice internați
onale,

I

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Din nou împre
ună; Unirea: Tații și bu
nicii; Parîngul: Iubirea 
are multe fețe.

PETRILA: Prietenie.

LQNEA: Călăreții de
dimineață, I—II.

VULCAN — Luceafă
rul: Nu pot să-ți spun 
adio.

i
I

Numerele extrase
LUPENI — Cultural: tragerea „Loto 2“ din 5

O fată și un băiat. mai 1985:

URICANI: Duminică Extragerea I: 18, 32,
zbuciumată. 74, 25.

Eventualele modificări Extragerea a Il-a: 59,

intervenite în progra 27, 30, 13.

marea filmelor aparțin Extragerea a 111-a: 34,
întreprinderii cinemato- 15, 56, 63.
grafice județene. Fond total de cîștiguri:

605 413 lei,.I
I
I
I

TV
20,00 Telejurnal.
20,15 Aniversarea a 

de ani de la victo-
40

II.M.T.C.F. Uri fii ni
ÎNCADREAZĂ:

— șoferi categoria C.
Informații telefon 180, Uricani.

Mica publicitate
In ziua de 17 mai, ora 

11, în Aula Institutului 
de mine Petroșani va avea 
loc susținerea publică a 
tezei de doctorat cu titlul: 
„MODELAREA UNOR 
PROCESE DIN INDUS- 
TRIA MINIERA", elabo
rată de ing. Miriță I. Ion, 
care poate fi consultată 
la biblioteca institutului. 
(320)

Comisia :■
— academician NICO

LAE TEODORESCU — A_ 
cademia Republicii Soci
aliste România;

— prof. dr. EUGENIU 
NICULESCU MIZIL — 
Academia Ștefan Gheor
ghiu — București;

— prof. dr. ing. TOCACI 
MIHAI — I.M. Petroșani.

Conducător științific:
— prof. dr. ing. DEGE- 

RATU PROFIR — Univer
sitatea Craiova.

Președinte:
— conf. dr. ing. FLO- 

REA ALEXANDRU — 
decanul facultății M.I.M, 
(3649)

VIND Dacia 1300, Petro
șani, Republicii 118/6, du
pă ora 14. (3646). 

ANUNȚURI DE FAMILIE

Cu dor nestins familia Nicolaescu amintește îm
plinirea a șase luni de la decesul fulgerător al 
scumpului lor

LUNEA CONSTANTIN
pe care îl plîngem mereu. Lacrimi și flori pentru 
sufletul lui bun.

ria asupra fascis
mului și sărbători
rea „Zilei indepen
denței României". 
Independența și li
bertatea — idealuri 
scumpe și împliniri 
istorice ale poporu
lui român.

20,25 Teatru TV (color). 
„Misiune specială1* 
de Ion Grecea. 
Premieră pe țară.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

LOTO

la

memento

VIND Dacia 1310, nouă 
Petrila, strada Republicii 
172, după ora 15. (3637)

SCHIMB apartament do
uă camere strada Viito
rului, bloc L2, ap. 32, Lu- 
peni, cu similar sau trei 
camere Petroșani. (3645)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Tantan O- 
vidiu Valentin, eliberat de 
Institutul de mine Petro
șani, Ii declar nul. (3639)

PIERDUT foi parcurs nr, 
0456243 pc numele Potolea 
Gheorghe și nr. 0456244 
pe numele Olaru Toader, 
eliberate de I.U.G.T.C, Bra
șov. Le declarăm nule. 
(3640)

PIERDLIT carnet stu
dent pe numele Pristavu 
loan, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. II de
clar nul. (3641)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rus 
Pavel, eliberată de I.P.G.H 
Deva. O declar nulă. (3642)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Legănaru 
Adrian, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. 
II declar nul. (3644)

' COLEGIUL DE REDACȚIEI losil BALAN, Ioan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef. Teodor RUSU — redactor șei adjunct, 
Tiberiu SPATARU.
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