
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VA I

roșu TOMRHiciiwnma munictaiwîmșwim>.c.i. 
Șl Al CONSILIULUI POPUUB MUNICIPAL

ANUL IXL, NR. 10 176 SIMBÂTA, 1 IUNIE 1985 4 PAG. — 50 RĂNI
■

ȚÂRII Cfr MAI MULT CĂRBUNE!
J

Rezultate semnificative in înfăptuirea 
programului de creștere a producției

Acționînd pentru materializarea 
vinilor reieșite la Consfătuirea de 
de la C.C. al P.C.R., minerii sectorului 
VI de la I.M. Petrila și-au organizat mai 
bine producția și munca, au acționat cu 
hotărire pentru întărirea disciplinei, au 
asigurat o mai bună corelare între in
trările și ieșirile din funcțiune a ca
pacităților de producție și au asigurat o 
mai bună aprovizionare cu materiale a 
locurilor de muncă. Toate aceste acțiuni 
s-au concretizat în luna mai în crește
rea productivității muncii, care a fost 
ritmic superioară sarcinilor planificate 
cu peste 500 kg pe post. Ca urmare a

sar- 
lucru

depășirii productivității muncii planifi
cate, minerii sectorului au continuat și
rul bunelor rezultate obținute în lunile 
martie și aprilie, extrăgînd, la zi, o pro
ducție suplimentară de peste 2000 tone 
de cărbune, reușind in acest fel să re
cupereze integral minusul înregistrat în 
prima parte a anului și să raporteze o 
producție suplimentară sarcinilor 
plan pe cinci luni de peste 1000 tone 
cărbune. Rezultate bune în muncă 
obținut minerii din brigăzile conduse
Constantin Dumitrașcu, F'rancisc Kovacs 
și Iacob Baltac. v

de 
de 
au 
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IM ii mai cu promisiuni 

pot fi depășite greutățile

B^
frontal nr.

La începu
tul lunii apri
lie am mers 
într-unul din 
abatajele fron
tale din ca
drul minei A- 
ninoasa. Mai 
precis abatajul
15 A din stratul 3 condus 
de maistrul minier Ilie 
-Șteț. Din discuțiile purtate 
cu o parte din membrii bri
găzii, reieșea că principala 
cauză a ncrealizării sarci
nilor de plan în primul tri
mestru, a fost aproviziona
rea deficitară «u materiale 
și piese de schimb, aprovi
zionare ce se făcea de la 500 
m de frontul de lucru. Ne
cazuri au fost și din cau
za deselor defecțiuni de pe 
fluxul de benzi.

Din cele constatate a- 
tunci, am reținut și o ațtă 
cauză a nerealizării sarci
nilor de plan : indisciplina 
în muncă, un mare număr 
de absențe nemotivate, de
zinteres față de produc-

țies neprezenlarea la co
menzile sectorului sau chiar 
necunoașterea sarcinilor 
zilnice etc.

După două luni am co- 
borit din nou în abatajul 
amintit pentru a vedea ce 
s-a întîmplat în acest in
terval de timp. Planul lu
nii aprilie nu a fost înde
plinit cu aproape 1000 tone 
de 
tea 
cu 
că

■ In
mai brigada avea un 
nus de aproape 500 
de cărbune. Deci, progrese 
nu s-au făcut, totul a ră-

cărbune. Productivita- 
muncii realizată a fost 

250 kg pe post mai mi- 
față de cea planificată, 
decada a doua din luna 

mi- 
tone

Irimia Balogh, strungar in cadrul sectorului 
XIII al minei Lupeni, este un bun meseriaș ce se 

excepție a lucrărilorrecoinandă prin calitatea de 
realizate.

r/z

mas ca la în
ceput. Totuși, 
din discuțiile 
purtate de da
ta aceasta cu 
o altă parte 

. din membrii 
brigăzii, 

hotărîrea mine.am reținut
rilor de a-și realiza sarci
nile de plan. Iată ce spu
nea șeful de schimb Ghcor. 
ghe Nuțu: „Degeaba . se 
pune vina pe noi, pe indis
ciplina brigăzii. Cauza

Gheorghe SPÎNU

(Continuare in pag. a 2-a)

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

Ali.
ȘÎ 

care

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Cțjmunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a participat, vineri, la lu
crările Plenarei lărgite a 
Consiliului Național al A- 
griculturii,. Industriei 
mentare, Silviculturii 
Gospodăririi Apelor,
s-a desfășurat în Capitală 
în zilele de 29, 30 și 31 
mai.

Conducătorul partidului 
și statului nostru a fost 
primit, la sosirea în Sala 
Palatului Republic^, unde 
au avut loc lucrările ple
narei, cu deosebită căldu
ră și entuziasm, cu aplau
ze și urale. Exprimînd în
tregul atașament la politi- 

a
re-

pen-

ea internă și externă 
partidului și statului, 
cunoștința profundă

tru grija statornică mani
festată de secretarul gene
ral al partidului în 
ga perioadă care a 
de la Congresul al 
față de dezvoltare^ 
dernizarea agriculturii, 
flată într-un amplu 
profund proces revoluțio
nar de înnoire, participan- 
ții au ovaționat îndelung 
pentru partid și secretarul 
său general, pentru patria 
noastră socialistă.

In această atmosferă de 
vibrant patriotism, în pre
zidiu au luat loc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, membri 
și membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv 
al 
ai 
ai 
Consiliului 
griculturii,

C.C.
C.C. al
Biroului

întrea- 
trecut 

IX-lea 
și mo. 

a. 
și

al P.C.R., secretari 
P.C.R., membri 
Executiv al 
Național al A- 
Industriei Ali-

* -2

montare, Silviculturii 
Gospodăririi Apelor.

Pe baza orientărilor 
indicațiilor date de secre
tarul general al partidului. v 
președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
celor ce-și desfășoară acti
vitatea în această ramură 
de bază a economiei na
ționale, plenara a dezbătut 
probleme de deosebită im
portanță și actualitate ' ale 
agriculturii noastre socia
liste.

Pe ordinea de zi a 
crărilor plenarei au 
rat :

1. Raportul privind 
lizarea planului de 
clucție, exportului, 
țiilor și aplicarea 
mecanism 
nanciar. Măsuri pentru în_

Și

Și

lu- 
figu-

rea. 
pro- 

investi- 
noului 

economico-fi-

(Continuare in pag. a 4-a)

Copilărie fericită, făurită
de 

tinerele 
este 

ne Jn- 
și re- 

spre 
întîiul 

între 
Nicolae 

ge-

Ziua de 1 Iunie, zi 
sărbătoare pentru 
vlăstare ale patriei, 
un nou prilej de a 
drepta gîndui curat 
cunoștința fierbinte 
patrie, partid, spre 
fiu al patriei, erou 
eroi, tovarășul
Ceaușescu, secretarul 
neral aț partidului, pentru 
minunatele condiții de via
ță și învățătură create, 
pentru grija părintească 
cu care înconjoară tînăra 
generație.

însuflețiți de orientările 
și îndemnurile
Nicolae Ceaușescu, de 
tărîrile marelui 
munist al țării, 
al XllI-lea al 
cei peste 25 000
ai patriei și pionieri 
municipiul Petroșani, 
directa îndrumare a 
nelor și organizațiilor 
partid, au căutat să
pundă încrederii acordate.

tovarășului
ho. 

lorum co- 
(.‘ongresul 
partidului, 
de șoimi 

din 
sub 

orga- 
de 

răs-

prin fapte de învățătură 
și muncă. Pregătindu-se te
meinic pe băncile școlii, 
îmbogățindu-și cunoștințe
le, desăvîrșindu-.și aptitu
dinile în cele 298 de cer
curi tehnico-aplicative și 
științifice din școli și ca
se ale pionierilor și șoimi
lor patriei, 
vatei roșii 
reprezentat 
lea Jiului 
școlare, au 
expoziții, de creație tehni
că, la concursuri tehnico- 
aplicative și sesiuni de re
ferate și comunicări.

Crescuți la școala mun
cii și hărniciei, copiii Văii 
Jiului și-au adus contri
buția, pe măsura puterilor 
lor, la înfrumusețarea lo
calităților, au colectat și 
valorificat materiale refo- 
losibile, realizînd angaja
mentul de muncă patrioti. 
că în cinstea Conferinței 
Naționale a Organizației

purtătorii cra_ 
cu tricolor, au 
cu cinste Va- 

la olimpiadele 
fost prezenți la

de partid
Pionierilor în proporție de 
60 la sută.

Prin amplele acțiuni „Tot 
înainte", „Patrie română — 
țară de eroi”, „Ștafeta cra
vatelor roșii cu tricolor”, 
săptămînile politico-edu
cative și cultural-artisti- 
ce pionierești sau în cadrul 
celor 88 de cercuri și clu-

Pro£. Ileana RADULOVICI, 
președinte al Consiliului 
municipal al organiz.ației 

pionierilor

(Continuate in pag. a 3-a)

In lumina sarcinilor stabilite de Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R.

Acțiuni ferme pentru valorificarea 
resurselor locale pe

Acționînd cu holârîre 
pentru înfăptuirea sarci
nilor stabilite de- recenta 
consfătuire de lucru de 
la C.C. al P.C.R., colecti
vul Antreprizei de con
strucții și montaje Petro
șani și-a sporit considera
bil volumul de lucrări de 
construcții și montaje. Pe 
această cale se concreti
zează programul de recu
perare a restanțelor înre. 
gistrate în primele două

luni ale anului 
măsurile stabilite 
re loc de muncă 
îndeplinirea

ALEXANDRU

Despre 
la t'ieea. 

pentru 
exemplară a 

sarcinilor de plan la nive
lul brigăzii 10 Petroșani a 
A.C.M. ne-a vorbit tovară
șul Ilic Gaja, adjunct al 
șefului brigăzii : „La prin
cipalele puncte de luci u a 
fost organizată 
două schimburi pentru 
valorifica din plin condi
țiile bune de muncă din 
această perioadă de timp. 
Un accent deosebit punem 
pe finalizarea lucrărilor de 
construcție a spațiilor co
merciale și pentru prestări 
de servicii de la blocurile 
recent date in folosință în 
cartierul Petroșani-Nord. 
Am început lucrările de 
turnare a butoanelor în fun
dația blocului 61, iar in 
cartierul .Aeroport a dema
rat construcția unui nou

munca in
a

șantiere !
*

ansamblu de locuințe. Sîn- 
tem hotărîți să depunem 
eforturi sporite pentru în
făptuirea exemplară a 
prevederilor de plan, a sar
cinilor trasate constructo
rilor de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului” 

Despre felul cum 
nează constructorii 
înfăptuirea acestor 
aflăm amănunte de 
varășul Viorel 
care răspunde de
rea lucrărilor unui 
tiv important din cartierul 
Petroșani-Nord, blocul turn 
nr. 76, cu mezanin și par
ter care va găzdui noi și 
însemnate spații comercia
le. La șarpantele blocului 
76 o parte din materialul

acțio- 
pentru 
sarcini 
la to-

Cimpoia, 
iinaliza- 

obiec-

v. strauț

(Continuare in pag. a 2-a)

Alfabetul 
fericirii

In universul infantil, 
candoarea visului și pu
ritatea dragostei conti
nuă mirificul mineral 
și floral : traversăm 
viața cu imemorialul 
portret al mamei pe re
tină; ridicarea copilului 
pe verticală pînă la 
conștiință repetă istoria 
stirpei. In această ine
fabilă lume de basm 
cantonăm cu gîndui la 
viitor. Copiii, zestrea 
inestimabilă a neamului, 
sînt ocrotiți de societa
tea noastră socialistă, 
au la dispoziție condi
ții ideale de viață și în
vățătură, lor le sînt de
dicate munca și dezide
ratele părinților și mo
șilor lor, această -soartă 
fericită o merită1 toți 
copiii planetei. România,

' președintele ei, Nicolae 
Ceaușescu, sînt mesageri 

i luminii anilor cp- vor 
; veni, prin lupta ponsec- 
i ventâ împotriva perico- 
i lului holocaustului nu. 
• clear, pentru pace și 
: colaborare planetară, 
i pentru ctitorirea sola- 
; rului destin al copilăriei, 
; investiție spiritualii ca. 
i pitală a umanității 11- 
i bere,, demne, plenare, 
i P, A, C, E — PACE 
i F, E, R, I, C, I, R, E ■ 
: FERICIRE •= V, I, I. 
: (), R - VIITOR.
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Costești — Intîinirea
de an, la îngemănarea primăverii 

ara, tinerii hunedoreni — mineri, 
(făurari ai oțelului, constructori de mașini 
țsau plămăditori ai plinii, elevi și stu- 
denți — își dau întîlnire, într-o emoțio
nantă cinstire a României socialiste — vi
brantă contopire a ființei noastre „ce de 

•fia Rim'se trage”, cu istoria. Mîine, tinerii _____ _ ~ _____ _ _____ .
țjudețuîui vor încununa „Luna educației inemlor pâmînțului hunedotean. (II.; A.) |

tineretului cu istoria | 
politice, revoluționar-patriotice și culturii] 
socialiste pentru tineret" prin însăși per-| 
manența istoriei. Pentru a XVII-lea oară,• 
în amfiteatrul natural dintre cetățile Cos-j 
teștiului și Grădiștei, la locuri de obîrșic. 
a neamului, istoria și tinerețea voi împletii 
o mîndră cunună României de azi, un 
simbol viu, nepieritor, al continuității! 
noastre, aici, omagiu neprețuit adus.oa-l

«
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Festivalul național „Cântarea României** Pentru informarea dumneavoastră

PETROȘANIM

20 de formații artistice 
și soliști — artiști amatori 
— din Valea Jiului s-au 
calificat în etapa republi
cană a festivalului. Dăm 
mai jos numele celor pre- 
miați la faza interjudețea
nă :

Ansamblul folcloric (crea
ție) al Casei de cultură a 
sindicatelor, solist vocal 
muzică populară : Nicolae 
Agăleanu, Ansamblul vo

Numai cu promisiuni

Fot of o 1c 1 or
Ajuns la cea de-a Vl-a 

ediție, Salonul interju- 
dețean de artă fotografică 
„Fotofolelor" se deschide 
duminică, 2 iunie, la clu
bul din Vulcan; vernisa
jul .expoziției, la care par
ticipă numeroși artiști fo
tografi din întreaga țară 
va avea loc începînd cu 
ora 10,30. Lucrările par
ticipante la expoziție au 
fost selectate de un juriu 
care a cuprins artiști fo
tografi — membri A.A.F., 
personalități ale vieții so
ciale și culturale de pres
tigiu ale Văii Jiului. Sa

Formații în etapa republicană
cal-instrumental folcloric 
al Casei de cultură a sin
dicatelor, Grup vocal-folclo- 
ric, al Școlii generale nr. 2 
Lupeni, Orchestra de mu
zică populară „Parîngul" 
a Casei de cultură a sindi
catelor, Formația de fluie
rași a Văii Jiului, Taraful 
mic „Parîngul", cu solist 
vioară, Formația de dan
suri a Clubului Muncito
resc Uricani, Teatrul mun

lonul face parte din ci
clul de manifestări poli
tico-educative 
sub genericul 
vulcăneană",

grupate 
„Nedeia 
înscriin-

du-se ca una din perma
nențele culturale ale mu
nicipiului, parte integran
ta a lunii manifestărilor
politico-ideologice, cul
tural-educative și sportive 
„Laudă omului muncii și 
creației sale". Organizato
rii sînt Filiala Transilva
nia a A.A.F. și Fotoclu- 
bul „Electron" din Vul
can.
Horia DOBROGEANU 

citoresc „Ana Colda" — 
Lupeni (secția maghiară), 
Montajul literar-muzical- 
coregrafic al Casei de cul
tură a sindicatelor, corul 
„Armonii tinere" al Comi
tetului U.T.C. din I.U.M.P., 
corul „Freamătul adîncului" 
al I.M. Petrila, formația 
„Acustic" și grupul vocal 
de muzică ușoară „Telex" 
ale Casei de cultură a sin
dicatelor, grupul „Color" 
a) I.M. Vulcan, solista de 
muzică ușoară Ileana Bechi, 
grupul „Folk ’85" al Clubu
lui Muncitoresc Lonea, due
tul folk al Clubului Mun
citoresc Vulcan, Fanfara 
Văii Jiului.

Faza republicană: Tea
tru, montaje — 14—16 iu
nie. Bistrița: Muzică popu
lară, fanfare — 15—16 iu
nie, Deva ; coruri — 22—23 
iunie, Sibiu; Muzică ușoa
ră și folk — 29—30 iunie, 
Brașov ; Coregrafie, obice
iuri — 5—7 iulie, Țirgu Mu
reș ; Artă plastică ama
tori — 29—30 iunie, Cluj- 
Napoca; Artă populară — 
15—16 iunie. Alba lulia ; 
Fotografie — 29—30 iunie, 
Oradea; Cinecluburi ■— 22 
—23 iunie, Alba lulia; Dia- 
porame — 22—23 iunie, 
Bălan, Harghita.

Acțiuni
9

Amănunte privind noul mers
— Tovarășe inginer, să 

intrăm direct în subiect: 
ce noutăți cuprinde noul 
mers al trenurilor ?

— Și noul mers al tre
nurilor, care va intra în 
vigoare pe data de 2 iunie, 
la ora zero (și va fi vala
bil pînă la 31 mai 1986), 
ilustrează preocuparea pen
tru satisfacerea optimă a 
cerințelor călătorilor. In 
sensul de a se realiza le
gături în timp util, la di
verse trenuri, pe diferite 
trasee, de a se programa 
ore avantajoase, etc.

— Concret, cum se re
flectă acest lucru, în noul 
mers al trenurilor, pentru 
călătorii din Valea Jiului?

— De pildă, legătura cu 
linia spre București se 
face, în noul mers al tre
nurilor, din Petroșani, la 
ora 23 și 24 de minute, 
ferță de ora 1 și 34 de mi
nute, ca pînă acum. Este 
vorba de acceleratul 244. 
In ceea ce privește „racor
darea" localităților de pe 
linia Petroșani — Lupeni, 
noutățile sînt mai multe: 
astfel, de la Lupeni trenul 
2 739 sosește Ia Petroșani, 
la ora 20 și 2 minute, 
avînd legătură spre Cluj- 
Napoca la ora 21 și 25 de 

Manifestări științifice medicale
Ieri, la Deva și Tg. Mureș, au început lucrările î 

i unor manifestări științifice medicale în care se con_ i 
: centrează activitatea de cercetare ce se desfășoară ț 
i în clinicile și spitalele din țara noastră. La simpo- i 
i zionul național de gastroenterologie (Deva, 31 mai i 
i — 1 iunie) și la simpozionul jubiliar național de a- ; 
1 nestezie și terapie intensivă (Tg. Mureș, 31 mai — ! 
j 2 iunie), participă cadre medicale din secțiile in- i 
i terne, chirurgie, anestezie, pediatrie și medicină ge- i 
: nerală din spitalele Văii Jiului. ;

In cadrul acțiunilor destinate schimbului de ex- j 
\ periență în domeniul medicinii, astăzi la Spitalul i 
1 municipal din Petroșani se desfășoară o vizită a i 
; unei delegații cu specialiști de înaltă calificare de ; 
1 Ia Spitalul militar central. La ora 9, în sala c.o.m. \ 
î a C.M.V.J., are loc o sesiune de comunicări științî- i 
i fire consacrată noutăților medicale din oftalmologie, i 
i chirurgie și boli cardiovasculare. (T. SPĂTARU).

ferme

minute. De asemenea,^că
lătorii de pe acest traseu 
pot sosi în timp util pen
tru a „prinde" acceleratul 
de București,, prin intro
ducerea trenului 2741, care 
sosește în Petroșani la ora 
23 și 20 de minute. Călă
torii care ajung Ia Petro
șani cu trenul 2706, de la

Interviu cu 
ing. V ICTOR ILOIU, 

șeful R.C.M. Petroșani

Siineria, la 21 și 46 de mi
nute, au legături spre Lu
peni, la ora 21 și 52 de 
minute, cu trenul 2742. Și, 
în sfîr.șit, o altă noutate : 
s-a introdus, tot pe linia 
spre Lupeni, trenul 2736, 
cu plecare din Petroșani 
la ora 10.

— Cititorii noștri au a- 
flat, din coloanele ziarului, 
despre lucrările de elec
trificare a liniei Iscroni — 
Lupeni. Ce avantaje, pen
tru ei, decurg de aici ?

— Nu este cazul să in
sistăm asupra avantajelor 
economice și de siguranță 
a circulației, ca urmare a 
dării, de curînd, în exploa
tare a acestei linii. Prin

al trenurilor
mărirea vitezei de circula
ție, prin regularitatea miș
cării trenurilor, se asigură 
un flux armonios al gar
niturilor — și, de aici, pen
tru călători, asigurarea res
pectării orarelor de sosire 
în stațiile de destinație. Ne 
folosim și de acest prilej 
pentru a insista asupra ne
cesității respectării regu
lilor de siguranță impuse 
de tehnologia unei linii e- 
lectrificatc, reguli afișate 
în toate stațiile, populariza
te prin alte mijloace. Este 
în interesul călătorilor.

— In finalul dialogului 
nostru să amintim, pentru 
că ne aflăm în prag de se
zon estival, cîteva regle
mentări în ce privește ob
ținerea biletelor pentru 
litoral, pentru stațiuni etc.

— In primul rînd, sub
liniem că noul mers al 
trenurilor asigură o mai 
bună legătură spre stațiu
nile de pe litoral și din 
alte zone ale țării — amă
nuntele, ca să spunem așa, 
doritorii le pot afla din 
broșura „Mersul trenuri
lor de călători", pusă în 
vînzare la agențiile de vo
iaj, la casieriile gărilor. 
De menționat că, pentru 
creșterea capacității de 
transport în sezon, pe re
lațiile București — Con
stanța — Tulcea, în locul 
trenului accelerat 825 —
cu plecarea din București- 
Nord, la ora 7,25 — s-a 
prevăzut trenul accelerat 
831, cu vagoane pentru 
Tulcea, cu plecarea la ora 
7,30 și trenul rapid 89 „To_ 
mis", cu plecarea la ora 
7,00 — ele asigurînd legă
turi mai bune cu trenurile 
care sosesc din alte zone 
ale țării. De asemenea, a- 
mintim celor interesați 
că-și pot rezerva, din timp, 
locuri la accelerate, la va
goanele de dormit, prin 
comandă Ia agenția din 
Petroșani (tel. 41064).

— Nu ne mai răinîne, 
deci, decit să le urăm ci
titorilor noștri călătorie 
plăcută !

C.T. DIACONU

nu pot fi depășite greutățile
(Urmare dip pag. 1) 

principală a nerealizărilor 
rămîne slaba aprovizionare 
cu materiale și repetatele 
defecțiuni de pe fluxul de 
benzi. O fi el ușor traseul 
de transportat materialul, 
dar în norma noastră nu 
este prinsă această opera
ție de la 500 m, ci de la 
100 m. Pe fiecare schimb, 
din efectivul brigăzii se 
consumă cîte 2—3 posturi 
numai pentru aproviziona, 
rea cu materiale și piese 
de schimb. Să mai punem 
la socoteală că respectivul 
traseu trebuie și întreținut, 
pentru care uneori mai 
consumăm alte citeva pos
turi. Iată deci că zilnic lu
crăm cu cîțiva oameni în 
minus, oameni care sînt 
plătiți tot după realizările 
brigăzii. Este adevărat că 
unii sînt certați cu disci
plina, dar dacă materialul 
ni se aduce la 100 m de 
lot ul de muncă, putem să 
ne facem planul, mai a- 
les acum, cînd condițiile 
de zăc-ămînt sînt dintre 
cele mai bune".

La ieșirea din mină în
trebăm pe șeful sectorului 
VI, sing. Cristian Ciornei, 
de ce la' nivel de sector 
nu există o echipă de a- 
provizionare cu materiale 
și întreținere a lucrărilor 
.miniere ? Răspunsul a 
fost că sectorul VI este 
nou înființat, de abia două 
luni, iar la ora actuală din 
forța de muncă disponibilă 
este aproape imposibil să 
se constituie formații pen

tru aprovizionare. „Trebuie 
să fim ajutați cu comple
tarea fcyței de muncă, în 
special calificată, ne spu
nea șeful de sector. Cit 
despre brigada lui Ilie 
Șteț, pot să afirm cu tărie 
că începînd cu această lu
nă își va realiza sarcinile 
de plan, chiar dacă în de
cada a doua minusul este 
de 500 de tone. Aceasta 
are ca bază rezultatele din
tre decada întîi și a doua, 
cînd producția extrasă a 
crescut cu 20 la sută, creș
tere datorată, în primul 
rînd, schimbării do optică 
privind realizarea sarcini
lor de plan în rîndul mem
brilor brigăzii. In al doi
lea rînd, sîntem în plin 
cu lima de front, nu mai 
avem laminări sau alte lu
crări de executat".

Există, așadar, o hotărî- 
re unanimă, ca brigada Șteț 
să-și realizeze planul. E 
bine, dar cu justificări și 
promisiuni, cum dealtfel 
s-au făcut, și data trecută, 
producția nu va crește la 
nivelul sarcinilor. N-am 
înțeles de ce nu se poate 
forma o echipă de aprovi
zionare . cînd pe fiecare 
schimb, pentru această o- 
perație se folosesc cîte 
doi-trei oameni din compo
nența brigăzii ? Poate va 
înțelege conducerea minei, 
această cerință dacă secto
rului îi este peste mînă. 
Cert este că acestui tînăr 
colectiv — sectorul VI — 
din care face parte și bri
gada lui Șteț trebuie să i 
se -acorde o atenție mai 
mare. ..... _.__ _

(Urmare din pag. 1)

lemnos folosit de construc
tori este recuperat din de
molarea unor lucrări vechi. 
Pentru fundațiile unor blo
curi din cartierul Petro- 
șani-Nord, ne-a informat 
maistrul Petru Cosma, s-a 
folosit pietriș adus din al
bia riului Jieț. Căminele 
pentru rețelele de canali
zare sînt Construite de a- 
semenea, din cărămizi re
cuperate din fostele clădiri 
din perimetrul cartierului 
Petroșani-Nord.

Preocupări asemănătoa
re, pentru recuperarea, 
refolosirea unor materiale 
și pentru valorificarea re
surselor locale am întîlnit 
și la nivelul brigăzilor 20 
Petrila și 40 Lupeni. După 
cum am aflat de la tova
rășul Valentin Chira, șeful 
brigăzii 20 Petrila, de Ia 
începutul anului pînă în 
prezent s-au utilizat peste 
1600 mc de balast recupe
rat din săparea fundațiilor 
noilor blocuri de locuințe

vă infopmorr-
IN ORGANIZAREA co

mitetului orășenesc Lu
peni al U.T.C. au început 
cursurile Școlii politice

pentru elevi, la care par- 
—- ------- număr

liceele 
pro- 

a_ 
privind

I 
I
I
1
I«

ticipă un mare 
de uteciști de la 
din localitate. In 
gramul cursului sînt 
bordate teme 
concepția nouă despre lu
me și viață a partidului 
nostru, hotărîfile Congre
sului al XIII-lea al P.C.R.,

V______ __________ 

și utilizat în apropiere 
pentru așternutul de bază 
al tronsonului cu patru 
benzi din bulevardul Re
publicii, noul bulevard al 
orașului Petrila. In aceas
tă acțiune s-a evidențiat 
maistrul Ilie Catilina și 
excavatoristul Nicolae Bo
bea.

In cadrul brigăzii 40 Lu
peni obțin rezultate bune 
pe linia refolosirii materia- 

•lelct și încadrării în con
sumurile specifice normate 
zidarii din brigada condusă 
de Tudor Sandu, brigadă 
ca: e an de an se situează 
în fruntea întrecerii socia
liste la nivelul A.C.M. Pe
troșani. „Știm că agrega
tele de balastieră se aduc 
de Ia distanțe mari în Va
lea Jiului și tocmai de a- 
ceea ne străduim să valo
rificăm orice resursă loca
lă — ne-a spus ing. Con
stantin Călătoru, șeful bri
găzii 20 Lupeni. Astfel, 
valorificăm zgura pentru 
terasele unor blocuri, că
rămizile și materialul lem

sarcinile ce revin tinerei 
generații" în înfăptuirea 
obiectivelor cincinalului 
1986—1990. (G.C.)

EXCURSIE. Astăzi un 
grup de 44 de elevi de la 
Liceul nr. 1 Lupeni plea
că într-o excursie de 
două zile pe itinerariul 
Petroșani — Hațeg — O- 
răștie — Băile Herculane 
— Orșova — Drobeta Tur_ 
nu Severin — Motru — 
Tg. Jiu — Petroșani. Cu 
acest prilej ei vor vizita 
cele mai semnificative o- 
biective social-economice 
și turistice de pe traseu. 

nos din demolări, pietrișul 
din unele pîrîuri apropiate 
și din Jiu".

„Totul depinde de noi, 
de eforturile fiecăruia la 
locul său de muncă, men
ționa pe bună dreptate to
varășul Dumitru Bălan, se_ 
secretarul comitetului de 
partid al A.C.M. Petro
șani. Tocmai de aceea 
acordăm în acest an o a- 
tenție sporită problemelor 
valorificării resurselor lo
cale, recuperării și refolo
sirii materialelor la toate 
punctele de lucru. Acțio- 
nind în spiritul indicațiilor 
date de secretarul general 
al partidului, Ia recenta 
Consfătuire do lucru de la 
C.C. al P.C.R., ne angajăm 
să nu precupețim nici 
un efort pentru realizarea 
planului lucrărilor de con
strucții și montaje, pentru 
recuperarea restanțelor, 
ridicînd întreaga noastră 
activitate pe noi trepte ale 
eficienței și calității, pen
tru a construi mai ieftin și 
mai bine".

în 
stat

LA PETROȘANI, 
sala Teatrului de 
„Valea Jiului", va avea loc 
mîine, spectacolul cu pie
sa „Somnoroasa aventură", 
a dramaturgului Teodor 
Mazilu. Eleganta sală a 
teatrului nostru își aș
teaptă din nou spectato
rii. (Al. H.)

PESCĂREASCĂ. După 
cum am fost informați de 
secretarul Filialei Petro
șani de la Asociația ju
dețeană a vînătorilor 
și pescarilor, loan 
Stoica, la toplițele pen

Concurs
începînd de azi, 1 iu

nie, la întreprinderea de 
confecții din Vulcan de
butează concursul „Cea mai 
bine gospodărită formația 
de muncă". Organizată de 
conducerea unității și co
mitetul sindicatului, aceas
tă inițiativă se va finaliza 
la sfîrșitul fiecărei luni 
prin evidențierea și stimu
larea formațiilor fruntașe 
în preocupările zilnice de 
păstrare a ordinii și întări
rea disciplinei tehnologice 
și de muncă. Inițiat în a- 
ceastă perioadă cînd întrea
ga națiune aniversează 
prin vrednice fapte de 
muncă 20 de ani de la 
Congresul al IX-Iea al 
partidului, concursul evi
dențiază însuși spiritul 
creator care se află la ba
za întregii activități eco
nomice din întreprinderea 
de confecții. (T. Spătaru) 

■ 

I 
I
I

tru popularea apelor de A 
munte cu păstrăv indigen I 
și curcubeu, lucrările de I 
amenajare au fost ternii- | 
nate. începînd cu 6 iu
nie, demarează acțiunea 
propriu-zisă de populare 
a apelor cu puiet. Condu
cerea filialei așteaptă spri
jinul membrilor săi 
această acțiune.

Rubrică realizată de 
Gh. BOȚEA



S1MBÂTĂ, 1 IUNIE 1985 Steagul roșu 3

• Toți pionierii 
Lupeni își dau

săptă.
cultural-educati. 

.Pionierii, 
mai", ediția

din 
astăzi, 

1 Iunie, întîlnire la baza 
de agrement a orașului, 
„Brăița", unde se vor 
desfășura acțiunile des
tinate închiderii 
mînii 
ve și sportive 
flori de 
a V-a. Vor avea loc con
cursuri atractive de 
rientare turistică, 
jocuri distractive, 
mici, șoimii patriei, 
participa la 
de biciclete, 
(triciclete, desene pe as
falt, organizate la Școa
la generală nr. 2 din 
oraș.

o- 
tir, 
Cei 
vor

concursuri 
trotinete,

Of ZIUA LOR
• Grădinița cu creșă 

și sala festivă a Școlii 
generale nr. 2 din Pe- 
trila găzduiesc astăzi, 
de la ora 9, spectacole 
prezentate de șoimii pa
triei, sub genericul „O- 
magiu părintelui iubit". 
In încheierea acțiuni
lor organizate în cadrul 
frumoaselor manifestări 
ale. copilăriei „Balada 
munților", ediția a IV-a 
pe platoul de la cabana 
Lunca Florii vor lua 
parte, mîine, peste 2000 
de copii. Ei vor susține 
un spectacol cultural- 
artistic, întreceri sporti
ve, jocuri distractive, 
faza orășenească la cros, 
concursul „Cel mai 
frumos costum".

• Astăzi, cînd sărbă
torim Ziua internațio
nală a copilului, în Pe
troșani vor avea loc a. 
tractive întreceri spor
tive ale celor mici (bi
ciclete, trotinete, trici
clete) și un spectacol 
(ora 10, pe terenul de 
handbal) în care vor 
evolua formații artisti
ce ale șoimilor patriei.

Copilărie fericită, făurită de partid
(Urmare din pag. I) 

buri de dezbateri politico, 
ideologice și „Prietenii a- 
devărului științific", pio
nierii, au aprofundat prin
cipiile și sensurile majore 
ale politicii partidului, au 
exprimat caldul omagiu ce
lui mai iubit prieten și în
drumător al tinerei gene
rații, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru copilăria 
fericită, lipsită de- griji, 
asigurată tuturor copiilor 
României socialiste.

Copiii Văii Jiului, bene, 
ficiind de condiții optime 
de manifestare plenară a 
talentelor și aptitudinilor 
artistice și sportive, au fost 
prezenți pe marea scenă a 
Festivalului muncii și crea
ției „Cîntarea României", 
obținînd, la actuala ediție, 
7 premii întîi, 2 premii doi, 
2 premii trei și 1 premiu

Valea Jiului, modern utilate, copiii au Ia dispoziție sălidinIn grădinițele 
de joacă și activități practice.

f(J
i SOARE PENTRU TOȚI COPIII LUMII

7 Iunie Ziua internațională a copilului !
i

Și 
re- 

sport 
nr. 6 

cu

Am fost prezenți printre 
copiii — șoimi ai patriei — 
participant la un minunat 
festival al prieteniei 
sportului, desfășurat 
cent pe terenul de 
al Școlii generale 
din Petroșani. Dotat 
„Cupa micilor speranțe", 
concursul a reunit pe câș
tigătorii etapelor orășe
nești, cei mai talentați din
tre copiii noștri, adevărate 
speranțe ale școlii româ
nești de gimnastică.

Competiția — vorbim pe 
drept cuvînt de o compe
tiție — a cuprins atît c_ 
xerciții impuse cît și exer
ciții liber alese. La start 
s-au aliniat copii între 4 și 
6 ani din Uricani, Lupeni, 
Petroșani, Petrila, Vulcan.

patru, sau la întrecerile 
sportive din cadrul compe
tiției naționale „Daciada".

Nu peste mult timp clo
poțelul va suna sfîrșitul 
anului școlar, dar pentru 
pionierii și șoimii patriei 
din municipiul Petroșaiți, 
ca dealtfel pentru toți co
pii țării, se deschid alte 
porți minunate: cele ale 
excursiilor, expedițiilor 
„Cutezătorii" sau „Asaltul 
Carpaților", ale celor pes
te 1300 de tabere la mun
te sau mare, ale vacanței 
mari.

Astăzi, de ziua Lor, cei 
mai tineri cetățeni ai a- 
cestei vetre de lumină, au 
inimile pline de gingașă 
recunoștință față de partid, 
față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de tovarășa 
Elena Ceaușescu, pentru 
copilăria fericită, pentru

Ne-a impresionat pro
gramul prezentat de echi
pa Căminului nr. 3 din 
Petroșani, în mod deose
bit exercițiile liber alese, 

Talent
și grație

exerciții la care am admi
rat grația și frumusețea mi_ 
cilor concurenți, 
aproape 
elemente 
prezența 
mclor a 
folclor coregrafic 
precum pașii care amintesc 
de „călușul transilvan". Și, 

execuția 
perfectă a unor 

de dificultate, 
în cadrul progra- 
elementelor de 

stilizat,

minunatele condiții de via
ță, muncă și învățătură 
create sub soarele luminos 
al socialismului, îndeosebi 
în ultimii 20 de ani, etapă 
istorică inaugurată de Con. 
greșul al IX-lea al parti
dului, epocă numită cu re
cunoștință și mîndrie pa
triotică „Epoca Ceaușescu". 
Dornici să contribuie la 
progresul și prosperita
tea țârii, copiii Văii Jiu
lui se angajează să trans
pună în viață îndemnurile 
adresate de secretarul ge
neral al partidului la re
centul Forum al tinerei 
generații de a învăța, mun
ci, învăța, munci și 
iar învăța, pentru a de
veni destoinici urmași ' ai 
părinților lor — minerii 
— bărbați destoinici at’lați 
în primele rînduri ale cla
sei noastre muncitoare, des- 
cătușînd din adîncuri lumi, 
na și energia. 

dacă peste ani, în marile 
arene ale gimnasticii, ne 
vom întîlni cu Cristina Si_ 
po.ș, Alina Cojocaru, Ma- 
nolița Guzman, ca să nu 
mai amintim decît de do
uă, trei dintre „florile" pre
zente în concurs aici, la 
Școala generală nr. 6 Pe
troșani, înseamnă că mun
ca plină de pasiune a e- 
ducatoarelor de a forma 
copii sănătoși, viguroși, nu 
a fost zadarnică. Se conti
nuă — prin ei — copiii ca
re azi învață a.b.c.-ul gra-, 
ției și ritmului, o tradiție 
a școlii românești de gim
nastică, de atîtea ori răs
plătită cu titluri și medalii 
în concursurile internațio
nale.

Horia DOBROGEANU

Gînduri de pace
Gindurile mele 
n-au fost bintuite 
de amintirea tristă 
a războaielor 
ce-au măcinat 
omenirea.
Eu port în sufletul meu 
flori albe de cireș 
sub albastrul cerului 
pe care se văd, 
in zboruri line, 
porumbeii păcii.

Sorin SPRIVAC, 
elev, Școala generală nr. G 

Petroșani

Cu emoție sinceră, am 
trecut pragul Căminului 
nr. 3 din Petroșani, o uni
tate reprezentativă, pentru 
întregul învățămînt pre
școlar din municipiu și 
județ. O casă frumoasă, în 
interiorul căreia, grație 
muncii plină de dragoste, 
de pasiune, a celor 12 e- 
ducatoare, copiii se joacă 
într-o deplină armonie, un
de totul te face să te crezi 
ajuns într-o căsuță din po
veștile cu... zîna zînclor.

— Cum reușiți atîtea 
lucruri frumoase ! — am 
întrebat-o pe educatoarea 
Doina Popescu, directoarea 
căminului.

— Copiii stau la noi a- 
proape toată ziua. .Aici 
primesc o îngrijire atentă, 
au asigurată o educație 
multilaterală, și aceasta 
în timp ce părinții lor 
muncesc pentru a făuri noi 
și noi bunuri materiale și 
spirituale.

Aici cresc mlădițele țării, 
cei care mîine vor da, la 
rîndul lor, lumină patriei.

Un sprijin cu adevărat 
deosebit îl primește cămi
nul de la întreprinderea 
de utilaj minier, între
prindere patronatoare, semn 
că urmașii făurarilor „Co-

I N
Anii mei frumoși, anii tăi de soare
Pentru cei ce sînt, pentru cei ce-or fi 
llai să-i împărțim pentru fiecare
Anii mei frumoși, anii tăi de soare.
Gîndul meu de azi, gîndul tău de mîine 
Pentru cei ce vor, pentru cei ce n-au
Nici măcar dc-un vis, nici măcar de-o pîine 
Gîndul meu de azi, gîndul tău de mîine.

Maria VOINA, 
elevă. Liceul di- matematică-fizică 

Petroșani

Zimbetul copiilor, tinerețea patriei — flori înge
mănate, raze de lumină !

Ioanei fără sfîrșit", cei care 
produc acum complexele 
mecanizate, știu să aibă 
gi’ijă părintească față de 
vlăstarele tinere ale pa
triei, viitorii mineri, con
structori de utilaj minier, 
profesori, ingineri, medici, 
într-un cuvînt de cei care 
vor duce mai departe ceea

Ce pot face... 
mîinile dibace 

ce s-a realizat pe pămîntul 
românesc.

Jocuri muzicale, con
cursuri diverse avînd ca 
scop dezvoltarea fizică ar
monioasă, cultivarea rit
mului, dezvoltarea motri- 
cității, ă echilibrului sau 
mini-orientarea profesio
nală, desfășurate în cămin 
sau în aer liber, toate se 
împletesc într-un complex 
proces formativ.

Pașii ne-au condus spre 
camerele luminoase unde 
copiii dorm ; un somn li
niștit, vegheat cu nețărmu
rită dragoste de către e- 
dveatoare, adevărate mame.

Simt patria
Simt patria 
în

în

în

si

și

în

și

în zborul

unda șopotitoare 
a izvoarelor, 

foșnetul frunzei 
căzute din pom, 

liniștea înserării 
tîrzii 

lin de 
coi ori.

.Simt patria 
in tumultul orașelor 

cu blocuri mari 
în liniștea cîmpiei 

însorite, 
cîntecul privighetorii, 

spre seară, 
în bucuria ciocîrliei 

din cimp.
Simt patria 
în lumina zorilor 
și in melancolia nopților 

de mai. 
In inima mea 
unde scrie 
cu literele muncii

și-ale vieții 
Patria mea !

Mariana COLEA 
elevă

Școala generală nr. 7 
Petroșani

DAR

Am vizitat sălile de clasă, 
sala de mese, am admirat, 
exponatele realizate dei 
mîinile dibace ale copiilor 
și educatoarelor pe care le 
întîlnești Ia tot pasul, 
nc-am apropiat privirea de 
copiii care, in mini-atelie- 
rul școală, mînuiau cu a- 
tenție aparatele de piro- 
gravat, ciocanul, cleștele, 
pensula și acuarelele. Și 
f ind te gmdești că au nu
mai cinci ani !

La plecare, mi-au rămas 
în minte cuvintele uneia 
dintre educatoare care, din 
modestie, nu și-a spus nu
mele: „Dacă șoimii noștri 
sînt sănătoși, dacă toți 
și-au însușit deprinderile 
necesare, dacă rîsul lor 
strălucește în lumina soa
relui de mai, înseamnă că 
noi am muncit și muncim 
bine".

Acțiunile tor sînt 
animate de dorința vie de 
a forma multilateral pe 
fiecare dintre copiii noștri, 
muguri ai minunatului timp 
pe care îl trăim în pace și 
încrezători în viitor. Ei 
sînt copiii anilor noștri se
nini, sînt copiii soarelui, 
sînt, în două cuvinte spus 
„Generația Ceaușescu".

H. ALEXANDRESCU



S t e a e u I roșu SIMBAtA, 1 IUNIE 1985

Plenara lărgită a Consiliului Național 
al Agriculturii, industriei Alimentare, Silviculturii 

și Gospodăririi Apelor
(Urmare din pag D

deplini rea integrală a pla
nului pe întregul an și 
creșterea eficienței econo
mice.

2. Raportul cu privire la 
proiectul Planului de dez
voltare a agriculturii, in
dustriei alimentare, silvi
culturii și gospodăririi a. 
pelor pe anul 1986.

3. Programul privind or. 
ganizarea și desfășurarea 
in bune condiții a campa
niei agricole de vară.

4. Programul privind rea
lizarea integrală a sarcini
lor de plan pe anul 1985 
in domeniul contractării, 
achiziționării și preluării 
produselor agricole de la 
gospodăriile populației, u- 
nitățile agricole coopera
tiste și unitățile agricole 
'de stat.

In prima zi a lucrărilor 
au avut lor, de asemenea, 
plenara Uniunii Naționale 
a Cooperativelor .Agricole 
de Producție, Plenara 
Consiliului Silviculturii 
și ș e d i n ț a Comisiei 
Centrale a producătorilor 
agricoli din localitățile ne- 
roopera ti vizate.

In timpul celor trei zile, 
lucrările s-au desfășurat 
în plen și pe sectoare de 

activitate. Au luat cuvîn- 
tul 427 de participanți.

Participanții la dezbateri 
le generale clin plenara 
lărgită a Consiliului Națio
nal al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silvicul
turii și Gospodăririi Ape
lor au relevat că, în ulti
mele două decenii, de cînd 
în fruntea partidului și 
statului se află tovarășul 
Nicolae Ceausescu. agri
cultura noastră a cunoscut 
o puternică dezvoltare și 
modernizare, datorate im
portantelor investiții alo
cate acestei ramuri, dotă
rii cu tractoare și mașini 
agricole din ce în ce mai 
perfecționate. introducerii 
și generalizării în practica 
agricolă a unor tehnologii 
de mare randament. chi
mizării. perfecționării con. 
tinue a structurilor organi
zatorice ale unităților a- 
gricole de stat și coopera
tiste, măsurilor inițiate în 
scopul sporirii an de an a 
producției agricole, accen
tuării laturilor calitative 
a întregii activități din a- 
gricultură. In cuvîntul lor, 
vorbitorii au subliniat ro
lul hotărîtor al secretaru
lui general al partidului 
în definirea principiilor și 
obiectivelor noii revoluții 
agraro, în conducerea ac

tivității pentru transpune
rea în viață a acestora, ca
re vizează, în esență, pu
nerea integrală în valoare 
a marilor rezerve de creș
tere a producției agroali- 
mentare, a productivită
ții muncii și eficienței e- 
conomice în toate sectoare
le și unitățile, în scopul 
obținerii unor producții 
agricole, sigure și stabile, 
la un nivel cantitativ și 
calitativ cît mai înalt, spo
ririi substanțiale a aportu
lui agriculturii și indus
triei alimentare la asigura
rea aprovizionării cores
punzătoare a populației, a 
industriei cu materii pri
me.

Pe baza sarcinilor și in
dicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind 
folosirea intensivă a pămîn. 
tului, utilizarea cît mai 
bună a bazei tehnico-ma- 
teriale și forței de muncă, 
generalizarea experienței 
unităților fruntașe, a re
zultatelor obținute de cer
cetarea științifică, partici
panții la dezbateri au a- 
nalizat, cu înalt simț de 
răspundere, în spirit critic 
și autocritic, activitatea din 
campania de primăvară și 
au stabilit măsurile nece
sare pentru buna pregătire 

și desfășurare a tuturor 
lucrărilor arșicele din a- 
cest an, pentru înde
plinirea planului la 
producția agricolă. vege
tală și animalieră, la cea 
industrială, la export și* 
investiții, pentru asigura
rea realizării ' prevederilor 
actualului cincinal.

Referitor la proiectul 
Planului de dezvoltare • a 
agriculturii, industriei ali
mentare, silviculturii și 
gospodăririi apelor în a- 
nul 1986, elaborat în lumi
na hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea al partidului, 
a orientărilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
dezbaterile ’ au evidențiat 
că prevederile pe care le 
cuprinde, ritmurile de dez
voltare superioare față de 
cele din anii precedenți. 
creează tuturor sectoare
lor agriculturii posibilita
tea realizării unor produc
ții sporite, înfăptuirii pro
gramului de autoconduce. 
re și autoaprovizionare te
ritorială, asigurării livrări
lor la fondul de stat și a- 
coperirii celorlalte cerințe 
ale economiei naționale.

Prezentînd metodele și 
măsurile care au condus 
la obținerea unor rezultate 
valoroase, vorbitorii au fă
cut numeroase propuneri 

vizînd perfecționarea orga
nizării producției și a 
muncii, folosirea cu spirit 
gospodăresc a întregului 
fond funciar, a tuturor 
mijloacelor mecanice și a 
forței de muncă, aplicarea 
cu fermitate a noului me
canism cconomico-finan. 
ciar, punîndu-se un accent 
deosebit pe obținerea unor 
producții agricole cît mai 
mari, cu cheltuieli din ce 
în ce mai mici, pe întări
rea la fiecare loc de mun
că a ordinii și disciplinei, 
a înaltei responsabilități 
față de îndeplinirea sarci
nilor de plan, astfel îneît 
să se asigure înfăptuirea 
exemplară a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al 
partidului și creșterea con
tribuției agriculturii la 
dezvoltarea generală a țării

In cadrul lucrărilor ul
timei ședințe, participanții 
au aprobat docu
mentele supuse dezba
terii, precum și Hotărîrea- 
apel a Plenarei lărgite a 
Consiliului Național al A- 
griculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor.

Primit cu puternice și 
îndelungi aplauze, cu ova
ții, care au dat expresie 
sentimentelor de dragoste 
și prețuire ale tuturor ce

lor prezenți, a luat cuvîn
tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al partidului, pre. 
ședințele Republicii.

Magistrala cuvîntăro a 
conducătorului partidului 
și statului nostru a fost ur
mărită cu deosebită aten
ție și interes, fiind subli
niată, în repetate rînduri, 
cu puternice aplauze și 
urale.

Participanții au ovațio
nat îndelung, exprimînd 
hotărîrea fermă a 
milioanelor de lucrători 
ai ogoarelor de a cinsti 
prin noi și importante fap
te de muncă aniversarea 
a două decenii de la Con
gresul al IX-lea, de cînd 
în fruntea- partidului se 
află cel mai iubit și sti
mat fiu al națiunii noastre, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de numele și 
activitatea căruia sînt le
gate profundele mutații 
petrecute în agricultura ță
rii, în ridicarea nivelului de 
viață și civilizație a satu
lui românesc, marile rea
lizări dobîndite în înfăp
tuirea societății socialiste 
multilateral dezvoltată pe 
pămîhtul României.

MERSUL TRENURILOR
de călători valabil între 1 iunie 1985 — 31 mai 1986

Sosiri și plecări din stația Petroșani
Felul 
tren

Nr. 
tren

Distanța pe care circulă Sosire în
st. Petroșani

Plecare din
st. Petroșani

C 2708 Simeria — Petroșani 1*35 —
C 2701 Petroșani — Simeria — • 4,15
c 2712 Subcetate — Petroșani 5,30 —
c 2082 Petroșani — Craiova — 5,25
c 2732 Petroșani — Lupeni — 5,30

ACC 241 București Nord — Deva 6,13 6,18
c 2734 Petroșani — Lupeni — 6,45
p 2031 Ilrgu-Jiu — Petroșani 7,00 —
c 2731 Lupeni — Petroșani 7,20 —
p 2025 Craiova — Simeria 7,35 7,50
p 2022 -simeria — București Nord 6,38 7,05
c 2733 Lupeni — Petroșani 9,00 —
c 2702 Simeria _  Petroșani 9,40 —
p 2083 Craiova — Petroșani 9,50 —
c 273(> Petroșani — Lupeni — 10,00
c 2735 Lupeni — Petroșani 12,10 —
c 2703 Petroșani — Simeria — 12,20
p 2084 Petroșani — Craiova — 12,45
c 2714 Subcetate — Petroșani 13,25 —
c 2705 Petroșani - Simeria — 14,40
c 2738 Petroșani — Lupeni — 14,35
c 2707 Petroșani — Simeria — 15,40
c 2737 Lupeni — Petroșani 16,10 —

ACC 326 Cluj-Napoca — București Nord 16,23 16.27
ACC / 212 Deva — București Nord 16,23 16,27
P 2026 Simeria — Craiova 17,39 17,56
P 2021 București Basarab — Simeria 18,05 18,17
c 2/40 Petroșani — Lupeni — 18,15
c 2704 Simeria — Petroșani 18,42 —
p 2085 Craiova — Petroșani 19,51 —
c 2739 Lupeni — Petroșani 20,02 —
c 2709 Petroșani _  Simeria — 20,15
p 2086 Petroșani — Craiova — 21,10

ACC 213 București Nord — Deva 21,25 21.30
ACC 325 București Nord — Cluj-Napoca 21,25 21.30
c 2706 Simeria — Petroșani 21,46 — -
c 2742 Petroșani — Lupeni — 21,52
c 2711 Petroșani — Subcetate — 22,25
c 2741 Lupeni — Petroșani 23,20 —

ACC 211 Deva — București Nord 23,24 23,29

Luldli
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Micul dejun in 
pat; Unirea: Acțiunea Zu- 
zue; Parîngul: Rahul

LONEA : Zbor pericu
los.

AN1NOASA: Moara
lui Călifar.

VULCAN — Luceafărul: 
Surorile.

LUPENI — Cultural : 
Rocky II.

URICANI: Horea.
TV

11,00 Telex. 11,05 La 
sfîrșit de săptămînă. 14,40 
Mai. Cronica evenimente

lor politice. 19,00 Telejur- i 
nai. 19.20 Telceneiclope- i 
dia. 19.45 Din inimi de ; 
copii, dragoste și recunoș- : 
tință. Spectacol cultural- i 
artistic susținut de forma- i 
țiile pionierilor i 
.și șoimilor patriei (c). _■
20,35 Film artistic (c) Din i 
nou acasă. 22.05 Telejur- î 
nai. 22,15 Romanțe si mc- ?1 
lodii îndrăgite (c).

MEDITAȚIE
Citcodată, culoarea ver

de (a fiolei) provoacă a- 
devărate dureri de cap 
conducătorilor auto, chiar 
și profesioniști. Intr-o a- 
semenea postură s-a aflat, 
în după-amiaza zilei do 
luni, Alexandru Lăpușan, 
la volanul autovehiculu
lui 21 VL 182. Testul a 
demonstrat că profesio
nistul volanului se adăpa. 
se la izvorul lui... Bac
ii us. Amenda și suspen
darea permisului de con
ducere l-au convins că 
a lost oprit la timp, pînă 
nu a devenit un... pericol 
public pentru traficul ru
tier.

VITEZOMAN
Un bolid. prin fața 

punctului de control Li. 
vezeni a fost semnalat în 
ziua do 27 mai a.c. Nu 
era vreun obiect rieiden- 
tificabil, ci autoturismul 
cu numărul 1 IID 7119, 
condus de Nicolae Șisu. 
Atenționat că nu a res
pectat indicatorul de vi
teză (reducerea vitezei 
pînă la 30 km/h), condu
cătorul auto a prezentat 
șimptome subite de mio
pie, mai mult chiar s-a 
adresat necuviincios . a. 
gentului de circulație. 
Cică are “acolo sus" pe 
cineva care-1 iubește, ca
re o' să oblige „cascheta 
albă“ să-i aducă perso
nal permisul de condu
cere. Uitînd regulile de 
Lună cuviință și bineînțe
les de circulație, Nicolae 
Șisu va fi obligat să sus
țină un examen de cori
gentă.

☆
Duminică, 2 iunie a.c., 

au dreptul să circule au
toturismele proprietate 
personală înmatriculate 
sub număr CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație a Miliției 
m un i ci p i u lui I’etro.șan i

Mica publicitate
CU ocazia ieșirii la pen

sie a dragei lor Otilia Be- 
nischek, soțul și fiica îi 
urează multă sănătate și 
mulți ani fericiți. (3799)

SOȚUL Puiu, fiul Joji, 
nora Ildyko, nepoții Ralu- 
ca și Cosmin urează „La 
mulți ani“, multă sănătate 
și fericire soției și mamei, 
Tomșa Elena, cu prilejul 
împlinirii vîrstei dc 50 ani. 
(3796)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popes
cu Claudia, eliberată dc 

ANUNȚURI DE FAMILIE

COLECTIVUL dc conducere de la I.C. Vulcan 
este alături de tovarășa Zeides Margareta, la greaua 
încercare pricinuită de dispariția tatălui său

PULYER IACOB
și transmite sincere condoleanțe. (3797)

COLECTIVUL I.C. Vuț^an este alături de fa
milia Zeides la greaua încercare pricinuită de dis
pariția celui care a fost

PULYER IACOB
și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. 
(3797)

COLECTIVUL I.P.C.V.J. Petroșani este alături 
de colega lor ing. Mureșan Elisabeta la încercarea 
grea pricinuită de decesul tatălui

PULVER IACOB (3800)

SOȚUL loan, copiii Șandor și Iosif, nepoții și 
strănepoții, cu adincă durere anunță încetarea din 
viată a celei care a fost

SIRB PUNCS POULIN \
Inmormîntarea va avea loc în 2 iunie 1985, ora 

15, la cimitirul din Aninoasa.

FAMILIA anunță cu aceeași durere împlinirea 
a 2 ani de la dispariția celui care a fost

COSTINAȘ CORNEL
Amintirea lui va rămîne vie în inimile noastre. 

(3792)

i

I.C.P.M.C. Petroșani. O 
declar nulă. (3786)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rogo- 
bete Maria, eliberată de 
Fabrica de mobilă Petrila. 
O declar nulă. (3790)

PIERDUT diplomă de 
miner pe numele Kiss la- 
nos, eliberată de I.M. Uri. 
câni în anul 1980. O de
clar nulă. (3798)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Po- 
conschi Mihai, chne-ată de 
Fabiica de mobilă Petrda. 
O declar nulă. (3793)
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