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CAL8TATEA CARBUNEL Ui
Bacău,

condu- 
și sta. 
de bu-

[ ojrt&G fauM (fe co/tytuHțg watitficctâca
I.M, Uricani

Primele succese 
trebuie amplificate 

în urmâtoarea perioadă

Cărbune 
mai mult, 
mai bun !

Bacău,
Tovarășul N i c o 1 a e 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu. 
blicii Socialiste România, 
a efectuat, luni, o vizită do 
lucru în județele 
Neamț și Suceava.

Noul dialog al 
cătorului partidului 
tului cu făuritorii
nuri materiale s-a desfășu
rat în atmosfera de puter
nică angajare patriotică a 
tuturor oamenilor muncii 
din întreaga țară, în vede, 
rea înfăptuirii exemplare 
a planului pe acest an și 
pe întregul cincinal, a ho- 
tărîrilor istorice ale Con
gresului al XIII-lea 
partidului, de a cinsti
realizări de seamă împlini
rea a două decenii de cînd 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu conduce desti
nele națiunii noastre soci
aliste.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a sosit, în cursul 
dimineții, la Bacău. Pe ae.

al 
cu

în județele
Neamț și Suceava

mare 
ai mu. 
aplau. 
ovațio-

Pe lîngă sarcina deosebi
tă care le revine minerilor 
de la cele trei mari furni
zoare de cărbune pentru 
cocs din Valea Jiului de 
a crește producția extrasă, 
ei au datoria de a acționa 
cu consecven
ță pentru îm
bunătățirea 

indicatorilor 
de calitate, de 
a reduce 
conținutul de 
cenușă și ti
miditate astfel 
bunele livrat 
lor, să se încadreze în nor
mele admise. Pornind de

- la această necesitate, ne-am 
oprit în zilele trecute la 
I.M. Uricani pentru a con-

- semna în cadrul acțiunii 
„Cocs 1985“ modul cum s-a 
acționat în primele cinci 
luni din acest an pentru 
îmbunătățirea indicatorilor 
de calitate și cum se va 
acționa în continuare pen
tru îmbunătățirea lor. Am 
abordat discuția cu res
ponsabilul C.T.C., Zorița 
Bădău, de la această mină,

Acțiunea
COCS '35

incit, căr-
preparatori-

pornind de la procentele 
maxime admise la cenușă 
și umiditate de 49 și, 
respectiv, 7 la sută. O pri
mă constatare este aceea 
că procentul de umiditate 
realizat la cărbunele livrat 

preparației a 
fost, în me. 
die, pe cele 
cinci luni sub 
limita 
cu 0,3 
te. Nu
lucru

despre procen-

admisă 
punc- 

același 
se poa-

te spune și
tul de cenușă, care a fost 
depășit în medie cu 6,5 
puncte, fapt care a dus la 
penalizări ce se ridică la 
peste 24 000 tone de cărbul 
ne pentru cocs. Cu toate 
acestea, procentul de ce
nușă realizat în primele 
cinci luni din acest an este 
mai mie decît cel realizat 
în medie în anul trecut cu 
un punct. Totodată acesta 
a cunoscut în cele cinci

Recenta ședință a Co
mitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a 
subliniat în mod deose
bit cerința 
integrale la 
de cărbune extras și li
vrat termocentralelor 
și preparațiilor. Un roi 
deosebit în această 
recție, pe lingă 
prinderile miniere 
bazinul carbonifer 
Văii Jiului, revin 
preparațiilor, care 
sarcina să expedieze 
neficiarilor un cărbune 
de calitate.

In primele cinci luni 
din acest an cele trei 
colective de preparatori 
din Valea Jiului, 
sind eficient 
din dotare, au 
să recupereze 
însemnate de

îndeplinirii 
producția

di. 
intre, 

din 
al 
și 

au 
be-

folo- 
utilajele 

reușit 
cantități 
cărbune,

contribuind astfel cu 
plus de 12 202 tone 
cărbune 
sarcinile 
nivel de 
brichete,
aceeași perioadă, 
de 3703 tone. (Gh. S.)

net, față 
planificate 
I.P.C.V.J.
plusul, tot

Gheorghe BOȚEA

(Continuare <n pag. a 2-a)

un 
de 
de 
la

La 
în 
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Laudă omului muncii și creației sale

Arta muzicală la izvoarele luminii
Duminică, în sala Tea

trului de stat „Valea Jiu. 
lui" a avut loc prima în- 
tîlnire a delegației de com
pozitori, interpreți și mu. 
zicologi a Uniunii Compo
zitorilor și Muzicologilor 
din R.S.R. cu oamenii mun
cii din municipiul nostru, 
mineri, constructori, inte
lectuali, elevi, studenți ș.a.

Din delegație fac 
prof. univ. Nicolae 
noiu, prof, univ 
Constantin, compozitor 
dirijor, compozitorii 
helm Berger, Pascal Ben- 
toiu, Dumitru Capoianu, 
Mircea Chiriac, Temisto. 
ele Popa, Teodor Bratu, 
Constantin Arvinte, Vasile 
Donos . Ion Chioreanu, mu
zicologul Rodica Sava, și 
Dinu Leșe, director al U- 
niunii Compozitorilor 
Muzicologilor din R.S.R.

Așa cum releva în ci 
vîntul de deschidere prof, 
univ. Nicolae Călinoiu, 
președinte al Uniunii, rec. 
toi’ al Conservatorului de 
muzică „Ciprian Porum- 
bescu", noua vizitii

parte
Căli.

Marin 
Și 

Wil-

scrie ca un eveniment de 
seamă în viața muzicală 
românească, oferind un 
prilej fericit pentru crea, 
torii prezenți de a se ins
pira din realitățile vieții.

Oamenii muncii din mu
nicipiul Petroșani, alături 
de toți cei ce muncesc pe 
pămîntul românesc, sînt 
ferm angajați în a obține 
noi și mari succese, pen
tru a cinsti cum se cuvine 
împlinirea a 20 de ani de 
cînd se află în fruntea 
partidului și statului tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al națiu. 
nii române, eroul între e_ 
roii de frunte ai neamului.

Oamenii de artă, la uni
son cu întregul popor, pun 
în forme artistice elevate 
gîndurile sentimentele

în. 
în 
a- 

e.x- 
„ Ma- 

al Conservatorului

lor de pace și prietenie 
tre toți cei ce trăiesc 
România socialistă. In 
cest context, concertul 
traordinar al corului 
drigal"
de muzică „Ciprian Porum, 
bescu", dirijat de prof, u- 
niv. Marin Constantin, ar
tist emerit, prestigios co. 
lectiv artistic, adevărată 
cunună a tradiției de mile
nii a culturii românești, 
formație care însoțește 
legația de compozitori 
muzicologi, s-a înscris 
sărbătoarea muzicală 
mai de preț a
din acest an Concertul a

de
și 
ca

cea
Văii Jiului

Horațiu ALEXANDRESCU

roport se aflau un 
număr de locuitori 
nicipiului, care au 
dat cu căldură, au 
nat îndelung, pentru pai _
t'd, pentru conducătorul 
partidului și statului nos
tru.

Secretarul general al 
partidului a fost salutat de 
tovarășul Ion Bogdan 
luță, prim.secretar al 
mitetului județean 
partid Bacău.

Tovarășul Nicol 
Ceaușescu a răspuns 
prietenie aclamațiilor 
lor prezenți.

In această atmosferă 
bătorească, elicopterul pre
zidențial a decolat, îndrep- 
tîndu-se spre Piatra Neamț.

Numeroși oameni 
muncii din reședința 
dețului Neamț și din loca
litățile învecinate l-au în- 
tîmpinat pe conducătorul 
partidului și statului cu 
aplauze puternice. In nu
mele comuniștilor, al tu
turor locuitorilor județu-

Bă-
co- 
de

1 a e 
cu 

ce.

săr-

ai 
ju-

lui, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-a fost adresat 
un călduros bun venit de 
către tovarășa Maria 
Gheorghe, prim.secretar al 
Comitetului județean de 
partid.

Vizita a avut ca princi
pal obiectiv stabilirea am
plasamentului centralei 
nuclcaro-ejectrice „Moldo
va". Obiectiv economic de 
importanță majoră, noua 
centrală electrică va fi 
prevăzută cu trei blocuri 
generatoare avînd o pute
re instalată de 1 000 MW 
fiecare, și urmează să fur
nizeze sistemului energe. 
tic național circa 20 mili
arde kWh anual.

In cadrul acestei analize, 
la care au participat tova. 
rășii Emil Bobu, Silviu 
Curticeanu și loan Avram, 
viceprim-ministru al gu
vernului, au fost exami
nate principalele probleme 
legate de amplasarea și 
construirea noii centrale.

(Continuare în pag. a 4-a)

Moment de seamă la încheierea anului
de învățămînt politico-ideologic

Convorbirile recapitulative
Moment de însemnătate 

majoră în viața organiza
țiilor de partid, încheierea 
anului de învățămînt poli
tico-ideologic se desfășoa
ră în climatul de mobiliza
re intensă a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor mun. 
cii pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, a 
indicațiilor trasate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în 
vederea accelerării ritmu
lui de dezvoltare economi
că și socială a patriei.

Anul de învățămînt 1984 
—1985 a fost străbătut de 
evenimente politice remar
cabile în viața partidului, 
a întregului popor, 
toamna anului trecut 
avut loc înaltul forum 
comuniștilor, care a des
chis noi perspective pentru 
progresul multilateral 
României socialiste, 
gerile de deputați din 
ceastă primăvară s-au 
scris, de asemenea, în 
ța politică a țării ca o pu
ternică afirmare a demo
cratismului înaintat al o- 
rînduirii noastre. Cele do
uă mari evenimente politi
ce au prilejuit manifesta
rea plenară a voinței co. 
muniștilor, a tuturor fiilor 
patriei de realegere a to
varășului Nicolae 
Ceau.șascu în funcțiile su_

preme de secretar general 
al partidului și președinte 
al Republicii noastre so
cialiste, nutrind convinge
rea că avînd la cîrma parti
dului și a statului pe stră
lucitul strateg al României 
moderne de astăzi, națiu
nea noastră va înainta cu 
fermitate pe calea edifică
rii unei orînduiri supe
rioare. Convingerea în îm
plinirea acestui ideal este 
și mai mult întărită în a- 
ceste zile cînd poporul ro
mân face cu îndreptățită 
mîndrie patriotică bilanțul 
celor mai rodnici ani din 
îndelungata sa istorie, în-

scriși în conștiința tuturor 
sub numele simbolic do „E- 
poca Nicolae
Ceaușescu". Iată, 
șadar, un context 
deosebit de fertil 
etapa finala a anului 
învățamînt politico-ideolo
gic, care va cuprinde 
vorbiri recapitulative 
o bogată încărcătură 
idei, va oferi prilejul 
dezbateri semnificative.

a- 
politic 
pentru 

de

con- 
cu 
de 

unor

Gheorghe SACAlUȘ, 
directorul Cabinetului 
municipal de partid

(Continuare in pag. a 2-a)

al 
Ale- 

a- 
în- 

via-
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in pagina a 3-a

S P RT

reintroduse in circuitul economic !
elaborat un program de ac
țiune la nivelul municipiu, 
lui, cu sarcini specifice 
pentru întreprinderile mi
niere și pentru celelalte u- 
nități industriale, pentru 

________ organizațiile 
_"____ _____de masă

lasiaaaiBMBfliii(Continuare în pag. a 2-a)

Luni, in sala de 
a I.M. Uricani și 
Clubul muncitoresc din 
același oraș, au avut loc 
doua concerte — admi
rabila îngemănări ale 
artei muzicii cu realită
ții? lumii minerilor.

Astăzi, la Lupeni, 
Iii muzicii, prezenți 
Valea Jiului se vor 
tîlni din nou eu minorii.

ifiiIO*. . i...

Și 
în 

preve
de îmbunătăți
rea activității 
de recuperare 
a materialelor.

Din analiza efectuată a 
reieșit că, în comparație cu 
aceeași perioadă din anul 
trecut, în primele cinci luni 
ale acestui an, sarcinile de 
plan la nivelul municipiu, 
lui au fost depășite la une. 
le materiale cum sînt fie
rul vechi și fonta. Dar, la 
alte materiale, ca bunăoa
ră cuprul, sticla, hîrtia, se 
constată rămînerea în ur
mă față de plan.

RECUPERARE b.ște.ști, 
Jkonnționare SSX» 
IXefolosire

Materialele refolosibile — 
fierul, oțelul, fonta, meta
lele neferoase, sticla, hîrtia, 
produsele textile — consti
tuie o importantă sursă de 
materii prime ieftine, pen. 
tru industrie. 
Iată de ce, 
în interesul 
economiei na- ■ 
ționale, al nos. 
tru al tutu
ror, este să 
acționăm pen
tru valorificarea acestor 
materiale, pentru reintro
ducerea lor în circuitul pro
ductiv.

La Comitetul municipal 
de partid a avut loc o a- 
naliză cu privire la stadiul 
îndeplinirii sarcinilor 
plan la recuperări în 
drill întreprinderilor, 
analiză, au participat 
rectori, contabili șefi 
alte cadre cu munci 
răspundere din întreprin
deri. Cu acest prilej, a fost

de 
ca.
La 
di-

Și 
de

(Continuare io pag. a 2-a)

in patru quadrați

ARBORII
Citesc într-o 

locul cvartalului 
tori, 
coroana uscată, 
amenajat un loc de joacă 
mi-a lost mirarea să constat, 
câil uscat pe care.l credeam 
lrunzească.

Ce frumos ar fi orașul, 
dacă tot așa, ar răsări intre 
castanii și teii de altădată, 
dată, fără

carte o poveste frumoasă. In

1
r
I
c

mi j_ 
de beton un nuc lăsat de construc- 

scăpat ca prin minune, cu trunchiul alb și cu 
Primăvara, în jurul său oamenii au 

pentru copii. Nu mică 
zice povestitorul, că nu- 
mort, a început să în-

zic cu nostalgie, 
chenare de beton, 
ar crește dintr-o 

să-i distrugă nimeni, arborii abia plantați.
Dan STEJARI!

îmi 
noile 
dacă

9

9 
e
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Săptămîna pionierilor din Petroșani

„Sîntein primăvara țării"
Ieri a început în Petroșani ediția a Iii-a a acti

vităților politico-educative, cultural-artistice și spor- 
tiv.turistice pionierești, care se desfășoară sub ex
presivul generic „Sîntem primăvara țării". Această 
manifestare, în care se concentrează însuși procesul 
educativ, a cuprins în prima zi o întîlnire a coman
damentelor unităților de pionieri cu activiști ai Co
mitetului municipal de partid, spectacolul „Cîntăm 
copilăria fericită", susținut de formații artistice ale 
pionierilor și șoimilor patriei, declanșarea întrece
rilor sportive in școli. Despre această acțiune am 
avut un dialog cu tovarășa Ileana Radulovici, pre
ședinta Consiliului municipal al Organizației pio
nierilor.

— Acțiunile educative ca
re au început în Petroșani 
încheie amplele manifestări 
ce au avut loc în întreaga 
Vale a Jiului in ultima lu
nă. Ce calități considerați 
că au aceste manifestări ?

— Ele au intrat în tra
diția vieții pionierești din 
Valea Jiului, punînd în va
loare însăși preocupările 
creatoare ale copiilor, im
plicarea lor în activitatea 
oamenilor muncii. Deși for
mula organizatorică se păs
trează de la un an la altul 
(„Săptămîna pionieriei vul. 
cănene", „Pionierii, flori 
de mai" la Lupeni sau „Ba
lada munților" la Petrila), 
conținutul acțiunilor este 
mereu altul, implantat în 
problematica actuală și re- 
flcctînd însăși dinamica 
vieții. Toate aceste acțiuni 
pionierești, stimulate de 
documentele Forumului ti
neretului, se integrează or
ganic în amplele manifes
tări politico-educative, în 
efortul creator al oameni
lor muncii din Valea Jiu
lui care se desfășoară în 
întîmpinarea aniversării a 
20 de ani de la istoricul 
Congres al IX-lea al parti
dului, eveniment care a 
inaugurat cea mai fertilă 
perioadă de împliniri so
cialiste — „Epoca 
Ceaușescu".
. — Cum este structurată 
actuala săptămînă a pio
nierilor din Petroșani ?

— Acțiunile din cadrul 
săptămînii pionieriei „Sîn
tem primăvara țării", or
ganizate de Consiliul mu
nicipal al organizației pio

Primele succese trebuie
(Urmare din pag. D

luni o curbă descendentă. 
Față de luna ianuarie pro
centul de cenușă realizat 
în februarie a scăzut cu 
un punct, ajungînd în luna 
mai la o reducere cu 7 
puncte. „Penalizările mari 
înregistrate în anul trecut 
și în primele două luni din 
acest an au determinat con
ducerea minei, factorii de 
răspundere cu calitatea să 
caute soluții pentru îmbu
nătățirea acestui indicator 
prin reducerea procentu
lui de cenușă. A fost în
tocmit un plan de măsuri 
cu 11 puncte distincte. In 
urma aplicării lui, procen
tul de cenușă a scăzut con
tinuu, ne spunea responsa
bila C.T.C. Zorița Bădău 

nierilor și Casa pionieri
lor și șoimilor patriei din 
Petroșani, sînt grupate pe 
zile tematice, fiind dedica
te preocupărilor tehnico- 
științifice ale copiilor, ac
tivităților politico-educati
ve, educației materialist- 
științifi’ce, manifestărilor 
cultural-artistice, sportiv- 
turistice și de „Pregătire 
pentru apărarea patriei", 
muncii patriotice. Desfă
șurată în această perioadă 
cînd pînă la sfîrșitul anu
lui școlar au mai rămas 
puține zile, aceste mani
festări, concepute cu parti
ciparea activă a unui mare 
număr de copii, sintetizea
ză cunoștințele asimilate, 
preocupările lor din acest 
an de învățămînt. Vor a- 
vea loc expoziții, acțiuni 
de orientare școlară .și pro
fesională, concursul de cu
noștințe cu genericul „E- 
poca Ceaușescu, epocă a 
marilor împliniri", schim
buri de experiență și dez
bateri pe teme de educație 
materialist-științifică, ac
țiuni de muncă patriotică 
și multe alte activități a- 
tractive și educative, aș
teptate cu interes de copiii 
din Petroșani. Săptămîna 
pionierilor din Petroșani, 
„Sîntem primăvara țării", 
se va încheia duminică, zi 
în care pe platoul de la 
„Brădet" va avea loc o 
mare diversitate de activi
tăți cultural.artistice și 
sportiv-recreative la care 
vor lua parte peste o mie 
de pionieri din școlile o- 
rașului.

T. SPĂTARU

care a continuat să ne 
vorbească despre preocu
pările viitoare. „In conti
nuare vom mobiliza între
gul colectiv pentru îmbu
nătățirea indicatorilor de 
calitate și în special pentru 
reducerea procentului de 
cenușă. Pentru aceasta la 
claubaj vor fi prestate pe 
fiecare schimb cîte 2—4 
posturi, iar atunci cînd 
instalația trommcl-conca- 
sor nu funcționează vor fi 
plasate zilnic minimum 12 
posturi. De asemenea, maiș
trii vor urmări îndeaproa
pe ca în abatajele cameră 
sterilul provenit din inter- 
calații să rămînă pe podi- 
tură, să se execute la fie
care loc de muncă o ban- 
dajare corespunzătoare pen.

(Urmare din pag. 1)

constituit o frescă vie a 
culturii muzicale româ
nești și universale, adevă
rată „Laudă omului mun
cii și creației sale".

De la cîntecul patriotic, 
propriu-zis, ilustrat de pie
sa „Pentru partid, pentru 
popor", aparținînd compo
zitorului Teodor Bratu și 
dipticul „Țară dragă, la 
mulți ani", lucrare a com
pozitorilor Marin Constan
tin și Vasile Donose, pînă 
la prelucrarea de folclor : 
Dan Mihai Goia și Radu 
Paladi — „Cîntec și joc", 
Teodor Teodorescu — „Fa
ta de păstor", Francîsc IIu- 
bic — „Floricica", Constan
tin Arvinte — „Trecui dea
lul la Băiuț" și Alexandru 
Pașcanu — „Chindia", de 
la madrigalul școlilor fran-

Convorbirile recapitulative
(Urmare din pag. I)

Pentru creșterea eficien
ței etapei finale a anului 
de învățămînt — atît în 
organizațiile de partid cît 
și în cele de sindicat, 
U.T.C., O.D.U.S. — s-a re
comandat ca în unitățile 
economice convorbirile re
capitulative să cuprindă 
dezbateri pe tema : înfăp
tuirea indicațiilor trasate 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind 
îndeplinirea integrală a 
planului pe 1985, realizarea 
exportului, transpunerea 
în viață a programelor a- 
doptate pentru întărirea 
bazei de materii prime și 
energetice, afirmarea puter
nică a factorilor intensivi 
ai creșterii economice. 
Sînt sarcini exprese ce 
stau în fața organizațiilor 
de partid, a comuniștilor, 
cerințe esențiale ale înfăp
tuirii cu succes a hotărîri- 
lor Congresului al XlII-lea 
al partidului. In cercurile 
de învățămînt din instituții 
este recomandată tema t 
Promovarea fermă a con
cepției revoluționare a 
partidului despre lume și 
viață, stimularea noului, 
a inițiativelor creatoare 
ale maselor de oameni ai 
muncii, combaterea mani-

amplificate
tru prevenirea surpărilor 
și a pătrunderii sterilului 
în abataj. Prin punerea în 
funcțiune a instalației de 
curățat vagonete, întregul 
parc va fi curățit periodic. 
Aceste măsuri vor duce la 
reducerea procentului de 
cenușă, astfel îneît să ne 
încadrăm în norma ad
misă".

După cum se vede, co
lectivul minei Uricani s-a 
străduit în această perioa
dă pentru încadrarea căr
bunelui în indicatorii de 
calitate. Așa cum am fost 
informați nu se va precu
peți nici de acum înainte 
nici un efort pentru a a. 
junge ca întreaga cantitate 
de cărbune livrat să se în
cadreze în indicatorii de 
calitate. 

co-flamandă, italiană, sau 
engleză la complexele par
tituri contemporane, Marin 
Constantin — extraordina
rul arhitect al spațiului so
nor — și corul „Madrigal"
mxnvzzzzzzjUVZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZ/Z/ZZZZZZZZZZMMMMMMMrZMMMM*

Arta muzicală 
la izvoarele luminii
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au captivat sala de specta
col, demonstrînd prin tot 
ceea ce au adus pe scenă 
că muzica — acest limbaj 
universal — este expresia 
celor mai alese sentimente 
din noi, puritatea, gingășia, 
frumusețea.

Am ascultat fascinați co. 
rul „Madrigal" interpretînd 
adevărate documente ale 

testărilor înapoiate, întă
rirea spiritului de răspun
dere, a ordinii și discipli
nei.

Propagandiștii vor urmări 
ca întregul conținut al con
vorbirilor recapitulative 
să cuprindă dezbateri în 
strînsă legătură cu sarcini
le ce revin organizațiilor 
de partid, colectivelor de 
muncă pentru îndeplini
rea planului pe acest an, 
la toți indicatorii. Pregăti
te cu maximă răspundere, 
convorbirile ce vor avea 
loc au menirea să conducă 

a 
revin fiecă- 
locul său 

contribuie 
inițiativelor 
îmbogățirea 

mani- 
novator 

acest

la înțelegerea profundă 
îndatoririlor ce 
rui cursant la 
de muncă, să 
la afirmarea 
înaintate și 
climatului prielnic 
testării spiritului 
și de creativitate. In

' sens, dezbaterile sînt che
mate să conducă la găsirea 

pentru 
a 

u-

de noi posibilități 
valorificarea mai bună 
potențialului tehnic și 
man al întreprinderilor, să 
stimuleze preocupările din 
domeniul economisire In
sprijinul pregătirii cursan- 
ților s_a indicat să fie or
ganizate consultații și ex
puneri, însoțite de răspun
suri la întrebările acestora.
La punctele de documen
tare vor fi expuse diagra
me, grafice, planșe, pre
cum și extrase din princi
palele documente de partid, 
vor fi popularizate reali
zările economice ale jude

Unitatea nr. 365 „Patiserie" din cartierul Petro
șani — Nord, unitate reprezentativă în reședința mu
nicipiului. Colectivul condus de Lucreația Drăgan se 
remarcă printr-o servire civilizată, diversitate și 
calitatea produselor. Foto: Alexandru TĂTAR

existenței firești, continue 
a românilor pe acest pă- 
mînt, amintind de lumea 
medievală de la curtea lui 
Constantin Brâncoveanu, 
dar și de tradițiile milena

re ale sărbătorilor iernii 
„Festum hiberunum", lu
crare dedicată corului „Ma
drigal" și dirijorului său de 
către Alexandru Pașcanu.

„Cîntecul de pace" al 
compozitorului Marin Con
stantin s-a îngemănat fi
resc cu „Mama", piesă de
venită simbol a lui loan 
D. Chirescu, venind parcă 

țului și municipiului, mu
tațiile petrecute la nivelul 
întreprinderilor în urma 
măsurilor întreprinse pen
tru dezvoltarea Văii Jiului 
și creșterea nivelului de 
trai. Practica și experiența 
organizațiilor de bază 
fruntașe au reliefat că o 
eficiență crescîndă o au 
Convorbirile recapitulative 
care antrenează participa
rea largă a cursanților și 
afirmarea dorinței lor de 
a se înscrie cu o contribu
ție tot mai mare la înde
plinirea sarcinilor politice 
și profesionale, la dezvolta
rea și perfecționarea acti
vității economice și sociale.

Pornind de la însemnă
tatea acestui moment fi
nal al anului de învățămînt, 
desfășurarea convorbirilor 
recapitulative nu trebuie 
lăsată numai în seama 
propagandiștilor ci, prin 
preocuparea tuturor mem
brilor birourilor organiza
țiilor de bază și sub con
ducerea nemijlocită a co
mitetelor de partid trebuie 
să se acționeze insistent 
pentru asigurarea unui ni
vel ridicat al dezbaterilor, 
și creșterea eficienței lor e- 
ducative, astfel ca în an- 
sam blu anul - de învăță
mînt să se înscrie ca o 
semnificativă contribuție 
Ia înfăptuirea programului 
ideologic al partidului, la 
formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste înain
tate și accelerarea ritmului 
de dezvoltare a patriei. 

spre a se împlini în florile 
cu care .un grup de pio
nieri prezenți în sală i.au 
răsplătit cu sinceră admi
rație și recunoștință pentru 
înălțătoarele momente mu
zicale pe acești minunați 
ambasadori ai cîntecului ro
mânesc. Fiecare prezență a 
lor, oriunde în lume, în
seamnă România de astăzi, 
un popor care, în pace, fău
rește o nouă societate. Lor, 
coriștilor „Madrigalului", 
li s-au adăugat trei instruj 
mentiști de excepție, a- 
sist. univ. Ovidiu Cucu, pia
nist temperamental, stu
denții Dan Avramovici, la 
clarinet, și Adrian Ispas, 
la vioară, totul coricurînd 
spre o sărbătoare a muzi
cii în acest An Internațio
nal al Tineretului, dar și 
în contextul Anului Inter.- 
național al Muzicii.

Cît mai multe 
materiale 

reintroduse 
în circuitul 
economic !
(Urmare din pag. I)

In scopul înfăptuirii pre
vederilor hotărîrii condu
cerii de partid și de stat cu 
privire la gospodărirea mai 
bună a materiilor prime 
și reintroducerea în circui.- 
tul productiv a tuturor 
materialelor rcfolosibile au 
fost stabilite măsuri vizînd 
perfecționarea cadrului 
de organizare a activității 
de recuperare a materiale
lor la nivelul orașelor și 
întreprinderilor din muni
cipiu. In toate orașele, co
munele și întreprinderile 
din municipiu vor fi consti
tuite echipe specializate ca
re se voi- ocupa efectiv de 
recuperarea materialelor 
refolosibile, asigurînd de
pășirea cu 30 la sută a pre
vederilor de plan, îndeo
sebi la fier, fontă, cupru, 
plumb, zinc, bronz, sticlă, 
hîrtie și textile. In acest 
scop, consiliile populare, 
consiliile oamenilor mun
cii din întreprinderi, orga
nizațiile de masă și obștești 
vor organiza acțiuni comu
ne pentru mobilizarea oa
menilor muncii la colecta
rea și predarea la centrele 
stabilite a tuturor materia
lelor refolosibile. Se va in
stitui, totodată, un sistem 
de evidență precisă a tu
turor resurselor de mate
riale refolosibile. Vor fi a- 
menajate, pe localități, lo
curi speciale pentru depo
zitarea materialelor colec
tate și se va asigura trans
portul lor în mod ritmic 
la centrul municipal de re
cuperare și colectare.

S.au stabilit sarcini pri
vind mai larga cunoaștere 
de către oamenii muncii a 
prevederilor Decretului 
Consiliului de stat nr. 465 
din 1979, privind recupera
rea și valorificarea resur.- 
selor materiale refolosibi
le, utilizarea și circulația 
ambalajelor.

Constituie o îndatorire a 
noastră, a tuturor, să parti
cipăm prin toate mijloace
le la recuperarea materia
lelor refolosibile, problemă 
de interes major a econo
miei naționale ! (V.S.)

I
I
I
I
I
I

LA URICANI, hărnicia 
tradițională a pensionari
lor este zi de zi dovedită 
la lucrările de grădinărit 
(in spațiile dintre blocuri) 
și de înfrumusețare a 
cartierelor. Cu pasiune, ei 
au prestat 
m u n c 
și la 
făcut

multe ore 
ă

de 
patriotică 

amenajările 
în „Parcul

pensionarilor" și la „Ca
sa pensionarilor". S-au a- 

V _____________

firmat Mihai Koller, Ga
vrila Sebișan, Ștefan Am. 
bru, Veronica Poenar, A- 
dalbert Sviștea și alții, în 
frunte cu deputatul ’ Vic
tor Radu. (Florin Bejan, 
coresp.)

REAMINTIM că pre
lungirea cu două luni a 
termenului de efectuare 
a reviziilor tehnice pen
tru autoturismele proprie
tate personală își mai 
păstrează valabilitatea 
doar în luna iunie. Ur
mează ca începînd din

semestrul II să se respec
te prevederile stabilite 
inițial, adică reviziile teh
nice să fie efectuate nu
mai în luna în care s-a 
făcut înmatricularea au
toturismului.

SPEOLOGICĂ. Pe a- 
genda activității din a- 
cest an, C.S. „Hidrocarst" 
Vulcan are programată, 
pentru luna viitoare, o 
atractivă tabără de an. 
vergură republicană. Ma
nifestarea cuprinde mo

mente inedite, inclusiv un 
spectacol de muzică și lu
mină în interiorul unei 
peșteri din Valea Jiului. 
In vederea pregătirilor 
necesare, membrii clubu
lui speologic se reunesc, 
miercuri, 12 iunie, într-o 
întîlnire de lucru. De pre
ferat o prezență unanimă. 
Le dorim mult succes 
speologilor noștri, pentru 
a fi gazde onorabile ale 
apropiatului eveniment! 
(I.B.)

SPECTACOL. In aten
ția spectatorilor: miercuri, 
12 iunie, la Casa de cul
tură din Petroșani au loc 
două spectacole (orele 17 
și 20) susținute de ansam
blul folcloric „Mureșul" 
din Tg. Mureș. In pro
gram, romanțe și cîntece 
de petrecere în limbile ro
mână și maghiară. (T.A.)

CONCURS. Intr-un re-

reunit tineri din mai mul
te județe ale țării, repre
zentanții orașului Lupeni 
au reușit să se claseze pe
primele două locuri, de- • 
monstrînd popularitatea I 
de care se bucură acest I 
sport în Valea Jiului. | 
(G.C.)

Rubrică realizată de
Ion MUSTAȚĂ

cent concurs de tenis de 
masă, desfășurat pe lito
ral la Costinești, care a

e
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De la sportivii noștri 
așteptăm rezultate bune !

Este un adevăr, pe care părerile... la înfrîngerile lor contribuind cu „gene- 
subiective nu au cum să.l conteste, că rozitatea" cunoscută și cavalerii (?!) fiu. 
„ultima linie dreaptă" a actualității spor, ierului, nu .știm ce scuze găsesc de a- 
tive din acest început de vară oferă ceasta dată reprezentanții culorilor spor- 
cu puține excepții — mai mult insatis- r , .. . ,j tive de la cluburi (dealtfel cu prestigiu)

Dacă ambasadoarele fotbalului din cel Ca Jiul> Știința Petroșani și Minerul Lu- 
de-al treilea eșalon au pierdut la limită, peni. Dar s-o luăm metodic...

FOTBAL, DIVIZIA A

POLITEHNICA IAȘI — 
JIUL PETROȘANI '1—0 
(!!!). Prea mari speranțe 
ne-am pus în această de
plasare in Dealul Copoului, 
iar de realizat, ce să mai 
vorbim... Jucătorii noștri 
nu numai că nu au cucerit 
nici un punct, dar au și 
suferit cea mai mare în- 
frîngere din acest retur. Și 
în fața cui ? A echipei ca
re, încă din primele etape 
ale returului, și-a asigurat 
un loc în divizia B! Cert 
este că, la Iași, jucătorii 
noștri au uitat cel mai e. 
lementar lucru: în acest 
final de campionat, con
tează fiecare punct, fiecare 
gol marcat sau primit ! 
Să nu știe jucătorii Jiului 
că se poate retrograda și 
din cauza golaverajului ? 
Pină la partida cu Chimia 
(o echipă care se va „agă
ța" de meciul de la Petro
șani cu ultima ei șansă !) 
nu mai e mult. Sperăm ca 
jucătorii Jiului să o abor
deze cu curajul, puterea și 
dăruirea de care sînt ca
pabili, aceste „arme" lip- 
sindu-le întru totul la Iași!

IN DIVIZIA B, F.C.M. 
U.T. Arad — Minerul Lu- 
peni 5—1 (!!). La vremea 
respectivă am apreciat pe 
măsură succesele prin care 
formația din Lupeni a a- 
juns acolo unde este, adică 
în prima jumătate a cla
samentului celei mai pu. 

ternice serii a diviziei B. 
Dar adevărul ne obligă să 
subliniem evoluțiile slabe 
care nu oglindesc adevăra
ta valoare a echipei sau a 
unor jucători care, prin 
randamentul lor, privează 
echipa de rezultatul dorit. 
Dacă în partida cu „Strun
gul", portarul Grigore și.a 
făcut datoria, duminică, la 
Arad, patru (din cele cinci 
goluri ale gazdelor) sînt 
„opera" acestuia, care a... 
gafat inadmisibil, efec- 
tuînd o „cursă îna
poi", privind astfel forma
ția din Lupeni (care în te
ren a jucat de la egal la 
egal) de un scor care pu
tea fi cu totul altul. Refe
ritor la înaintare, antre. 
norul Libardi ne-a precizat 
ieri că „pe fondul jojcului 
bun, înaintașii au ratat cu 
seninătate (de cinci ori — 
pe contraatac — singuri cu 
portarul Lovaș — au ratat 
Nichimiș, Colceag, Ionel 
Popa)".

IN DIVIZIA C, două 
înfrîngeri la limită (în de
plasare). Soda Ocna Mureș 
— Minerul Paroșeni 2—1 
și Minerul Certej — Mine. 
rul.Știința Vulcan 3—2, în 
care însă echipele noastre 
s-au comportat onorabil. 
Dacă pentru echipa mine
rilor din Vulcan Infringe, 
rea este doar de palmares, 
pentru jucătorii de la Mi
nerul Paroșeni înfrîngerea 
mai reduce cu un procent 
șansele de promovare (ea 

f:ind obligată să „ciupeas
că" mai mult cu un punct 
„de afară" față de contra
candidata șa, Mecanica O. 
răștie !). Deocamdată, ega
litate (-Ț 9) la „adevăr", 
partida cu IMIX Agnita 
(din etapa precedentă) fi
ind reprogramată pentru 
miercuri, 12 iunie (o dată 
probabilă, nu definitivă I).

RUGBI, DIVIZIA A
FARUL CONSTANȚA — 

ȘTIINȚA PETROȘANI 30— 
0 (!!!). In acest sezon, am. 
bițiile echipei din Dealul 
Institutului sînt departe 
de nivelul maxim al posi
bilităților. XV-le divizionar 
A din Vale ocupă un loc 
modest, jocurile de acasă 
au fost cum au fost, în de
plasare „Știința" fiind de 
cele mai multe ori victimă 
sigură. Și. „colac peste pu
păză", vine acum acest
scor-fluviu. scorul etapei 
de duminică a diviziei A 
de rugby, jucătorii noștri 
fiind simple jaloane pentru 
rugbiștii de pe malul mă
rii I Un scor care sublinia, 
ză parcă (în mod nedorit 
pentru noi) declinul aces
tui sport, care, pe vremuri, 
(vă mai aduceți aminte ?), 
făcea tribune pline la Pe
troșani. Acum speranțele 
se amînă pînă la -toamnă. 
Ca în fotbal, ca în hand
bal (unde salvarea a venit 
la golaveraj)...

Alexandru TĂTAR

In ,,partida” cu cititorii noștri, Cristina Bădulescu propune

Primul titlu mondial pentru Vale!
La turneul zonal de la Veliko Trnovo (Bulgaria) 

au stîrnit senzație unele rezultate remarcabile înre. 
gistrate de tinerele șahiste românce Gabriela Olăra- 
șu și Cristina Bădulescu, încă junioare, în compania 
unor vedete ale eșichierului din Polonia, Cehoslova
cia și Bulgaria. Cristina, clasată pe locul X—XJ, a 
îndeplinit, cu această ocazie, norma de maestru in
ternațional. Oare toți cititorii ziarului nostru știu eă 
speranța șahului feminin din România este născută 
în Petroșani, la 7 iunie 1967 ? Chiar în ziua cînd a 
împlinit 18 ani, deși ocupată cu pregătirile pentru 
bacalaureat, Cristina a acceptat să-și detalieze bio
grafia sportivă.

— Am învățat să joc șah 
cu tatăl meu, Dumitru Bă
dulescu, profesor de fizică. 
Prima performanță, cînd 
nu împlinisem 13 ani, în 
faza pe țară a „Cupei Pio. 
nierul". Legitimată la 
Constructorul Petroșani 
(secție dispărută — n.n.), 
am ajuns în 1983 campioa
nă națională la junioare 
II, în anul următor am cu
cerit medalia de argint la 
junioare I. Cu naționala de 
junioare, în întîlnirile cu 
reprezentativele Bulgariei 
și Poloniei, am obținut 11 
puncte din 12 posibile.

— Vîrsta nu te-a îm
piedicat să înfrunți ex
periența senioarelor.

— In primul turneu, de 
la Băile Ilerculane, m-am 
clasat pe la mijloc, anul 
acesta, la naționalele se
nioarelor am urcat pe po. 
ziția a IV-a, fără înfrîn- 
gere, printre învinsele me
le numărîndu-se fosta cam
pioană Eugenia Ghindă, 
Smaranda Boicu și Mădăli. 
na Stroe. A urmat apoi ti
tlul de campioană națio
nală, cu echipa I.T.B., în 
acest an, și turneul zonal. 
Mă bucură faptul că sînt 
primul șahist român care 
a ajuns maestru internațio
nal, înainte de a sărbători 
majoratul, adică la 18 ani.

— Cite ore pe zi se 
antrenează o maestră 
internațională ?

— Cînd am probleme 
școlare, studiez doar trei 

ore partidele unor foști și 
actuali jucători de elită ; 
în vacanțe și înaintea unor 
turnee puternice ajung la 
șase ore. Intre idolii mei 
îi număr pe Alehin și Kas
parov, dintre maeștrii ro
mâni îl admir pe Mihai 
Șubă.

— Substantivul co
mun idol este, într.ade. 
văr, defectiv de... femi
nin.

— A, da, suedeza Pia 
Cramling, locul II în topul 
Elo internațional, care pro
pune „brutal" egalitate de 
forțe cu bărbații, ba chiar 
superioritate asupra unora, 
mă impresionează.

— Ce și-a propus pen
tru perspectivă tande
mul Cristina Bădulescu 
— Iulian Drăghici (an. 
trenorul coordonator al 
lotului de juniori, care 
se ocupă special de pre
gătirea Cristinei) ?

— Nu vreau să par lip
sită de modestie, dar mi-am 
propus cî.știgarea titlului 
mondial la junioare (tur
neul final, în luna septem
brie 1985, în Polonia), să 
ajung în finala naționale
lor de senioare și în pers
pectivă, norma de mare 
maestră internațională.

— Intr.un loc impro
priu șahului de la Casa 
de cultură din Petro
șani, ai ca parteneri de 
șah pe medicii Samoilă 
și Filip, pe maistrul mi
nier Smida, pe inginerul 

Diaconu. Nu ne intere
sează palmaresul ami
cal, cit părerea ta des
pre mișcarea șahistă din 
Vale.

— Din păcate, condițiile 
materiale ale acestui sport 
— pardon, șahul înseamnă 
știință, artă, voință de a 
învinge, șahul e totul, nu
mai latura de confruntare 
e sportivă — sînt modeste. 
Au dispărut confruntările 
între echipele școlare, în 
astfel de competiții eu ax 
ajuns în faza finală la Braj 
șov, Alba Iulia și Oradea.- 
La casele pionierilor și șoi
milor patriei se joacă prea 
puțin șah, se simte lipsa u_ 
nor antrenori cu experien
ță ; talente sînt destule, ea 
sînt doar excepția care 
confirmă... regula.

— Apropo de sport, 
de alte pasiuni...

— Pregătirea fizică cons
tituie „secretul" meu; Îmi 
place muntele, între pa
siuni primează cititul.

☆
Cum bacalaureatul se a_- 

propie vertiginos pentru e- 
leva din ultimul an al Li
ceului industrial minier 
Petroșani, ne-am îngăduit 
să-i răpim timp doar pen
tru o urare :

— La mulți ani, Cristi
na 1 Și să faci cunoscută 
Valea Cărbunelui pe toate 
meridianele !

Ion VULPE

BREVIAR
FOTBAL, divizia A : 

Politehnica Iași — Jiul 
Petroșani 4—0 ; divizia B: 
F.C.M. U.T. Arad — Mine
rul Lupeni 5—1. Divizia 
C: Soda Ocna Mureș — 
Minerul Paroșeni 2—1, 
Minerul Certej — Mine- 
rul-Știința Vulcan 3—2.

Campionatul județean, 
seria I: Minerul Ghelari 
— C.F.R. Petroșani 5—0, 
Măgura Pui — Minerul 
Bărbăteni 5—0, Prepara
torul ~ 
Ilațcg 
noasa 
0—0,
Metalul Criscior 3—0 (ne-

Petrila — Avîntul 
4—0, Minerul Ani- 
— Minerul Uricani 
Parîngul Lonea —

prezentare); Cupa „Tu- 
dor Paraschiva", etapa a 
IlI.a: Minerul Lupeni — 
Preparatorul Petrila 6—3 
și Minerul Vulcan — Jiul 
Petroșani 0—3 (echipa din 
Vulcan nu s-a prezentat).

RUGBY, diviz>a A: Di
namo București — Știin
ța Petroșani 38—6 și Fa
rul Constanța — Știința 
Petroșani 30—0.

POPICE, d’vizia A: Jiul 
Petrila — Tehnoutilajul 
Odorhei 5064—4908 p.d. 
(meciul a avut loc în da
ta de 5 iunie 1985).

S. BĂLOI

„SPERANȚELE" 
SE AFIRMĂ

Satisfacția unei victo
rii de prestigiu ! Echipa 
de pitici a clubului spor
tiv „Jiul" Petroșani (an
trenată de fostul jucă
tor Mihai Marian, al 
cincilea din stingă — în 
picioare) a cîștigat deta
șat faza municipală a 
competiției dotată cu 
Cupa „Tudor Paraschi
va". Este un semn bun 
pentru viitor !

Al. TĂTAR

Duminică, la Vulcan, 
în pofida timpului ne
favorabil, la baza de a- 
grement „La Brazi", s-a 
încheiat săptămîna edu
cației politice și culturii 
socialiste 
căneană", suită 
nifestări ajunsă 
ția a XIII-a.

Formațiile și 
prezenți pe scena 
cată la locul „nedeii" au 
adus pe buzele tuturor 
cintecul, expresie vie a 
bucuriei de a munci și 
a crea în Valea Jiului 
de astăzi. Am fost pre
zenți timp de o săptă- 
mînă la sărbătoarea 
muncii și vieții harnici
lor mineri din orașul 
Vulcan, oameni care, 
clipă de clipă, muncesc 
spre a dărui patriei cît 
mai mult cărbune. (Al. 
HORAȚIU)

e d e 7 a vuicăneană

„Nedeia vul- 
de ma
la edi.

soliștii 
ridi-

i Munca si sportul — același numitor comun: 
PASIUNEA I

Printre laureații ediției a XIII-a a „Nedeii vul- 
!. Cănene" s-au aflat și jucătorii (adevărați amatori !) 
i din cadrul echipei de fotbal S.S.H. Vulcan. Obținînd 
i un șir de victorii care Ie-a permis cîștigarea primu- 
; lui loc, componenții acestei echipe completează suc- 
i cesele din această primăvară (locul I pe municipiu 
î și județ în „Cupa Congresul al Xll.lea al U.T.C.") 
i cu încă o izbîndă pe terenurile de sport.

Pentru maistrul principal loan Ghiță (conducă- 
: torul echipei), pentru tinerii componenți ai echipei 
i câștigătoare, Ioan Spafiu, Peter Arpad, Vasile Faur, 
; Viorel Burlacu, Rudolf Gatner, loan Pucă, Francisc 
! Szabo, Cornel Rădulescu, Dumitru Dogaru, Nicolae 
i Irimia, Constantin Anghel și Octavian Simota pe- 
1 trecerea în mod cît mai plăcut a timpului liber a 
i adus și cîștigarea unor trofee sportive. Ele se aclau- 
î gă — pe merit — succeselor pe care aceiași inimoși 
j băieți le obțin în muncă, la locurile lor de produc- 
= ție, din cadrul S.S.H. Vulcan unde — iată — un a- 
i devărat secret al colectivului, afirmat acum și în 
; sport ca și în producție, constituie numitorul co. 
î mun al celor două ocupații. Am numit pasiunea...
î T. ALEXANDRU
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sui cada

Vizita de lucru a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
in județele Bacău, Neamț și Suceava

(Urmare din pagina I)

Infățișînd stadiul cercetă
rilor efectuate pînă în pre. 
rent, tovarășii Cornel Mi- 
hulecea, președintele Co
mitetului Național pen
tru Energia Nucleară, și 
Nicolae Mănescu, prim ad
junct al ministrului ener
giei electrice, au prezentat 
mai multe variante de am
plasare rezultate.

Deplasîndu.se in locu
rile indicate do specialiști 
ca fiind propice pentru 
construirea centralei nu. 
clearo-electrice, tovară
șul Nicolae Ceausescu a 
analizat detaliat fiecare va
riantă propusă și a insis
tat asupra necesității ca 
Obiectivul prevăzut să 
cu ocupe o suprafață prea 
mare, caro să afecteze te
renul agricol. Secretarul 
general al partidului a 
cerut să se execute în con
tinuare cercetări de 

, stabilire a perimetrului po. 
ț.trivit pentru șantier, care 
i să se afle pe terenuri ne- 
i productive. S-a indicat ca 
. viitorul obiectiv să fie am- 
. plasat în apropierea locu

rilor de extracție a nlsipu- 
• lui și a agregatelor pen

tru construcții, să dispu
nă de o organizare de 
șantier exemplară, cu cale 
ferată și drumuri de acces 
corespunzătoare. S-a sub
liniat că amplasamentul 
centralei electrice trebuie 
astfel ales îneît să satisfa
că toate cerințele de ordin 
tehnic și economic urmă- 
cindu-se adoptarea de so_ 

. Iuții cît mai simple, eît 

. mai ieftine. Tovarășul
Nicolae Ceausescu a cerut 
organelor locale de partid 
și de stat și specialiștilor 
să aibă în vedere sistema- 

. tizarea” întregii zone din 
împrejurimile centralei.

Pe parcursul vizitării 
I tocurilor propuse pentru 
I amplasarea marelui o- 
1 biectlv energetic, condu

cătorul partidului și statu
lui s-a oprit în serele în. 
treprinderii pentru pro
ducerea legumelor, pe tere
nuri cultivate cu cartofi, 
în lanuri cu orz și grîu. 
A fost examinat cu atenție 
stadiul de vegetație al cul
turilor, densitatea plante
lor, au fost discutate pro
bleme privind desfășura, 
rea lucrărilor agricole.

S-a apreciat că poate fi 
extinsă cu bune rezultate 
cultivarea verzei, conopi
dei și altor legume cu 
mare valoare nutritivă și 
s-a cerut să fie luate mă
suri pentru folosirea cit 
mai bună a potențialului 
productiv al pămîntului.

La încheierea vizitei, oa
menii muncii din județul 
Neamț au făcut, din nou, 
tovarășului Nicolae
Ceaușescu aceeași emoțio
nantă manifestare a sentl. 
mentelor de profundă re
cunoștință pentru grija 
permanentă acordată dez
voltării continue a locali
tăților din această parte a 
țării.

Adresîndu.se celor de 
față, conducătorul partidu
lui și statului i-a felicitat 
pentru activitatea desfă
șurată pînă acum, pentru 
rezultatele obținute și le-a 
urat să dobîndească noi și 
importante succese în toa
te domeniile.

Tovarășul Nicolae 
Ceausescu a vizitat în 
continuare în județul Su
ceava, un obiectiv de ma
re însemnătate pentru e- 
conomia națională: Exploa
tarea minieră Căliman.

Elicopterul prezidențial 
a aterizat pe o platformă 
situată la cota 1 600 m. 
Sute de mineri care lu. 
crează la această exploa
tare, precum și un mare 
număr de oameni ai mun
cii din cadrul Combina
tului minier Suceava ca și 
țăranii din împrejurimi au 
venit să-1 întîmpine cu ce

le mai vibrante sentimente 
pe secretarul general al 
partidului.

In numele sucevenilor, 
tovarășul Traian Gîrba, 
pnm-scretar al Comitetu. 
lui județean Suceava al 
P.C.R., a urat secretarului 
general al partidului un 
călduros bun venit.

In fața unor machete și 
grafice, instalate pe o 
platformă de pe care se 
putea cuprinde cu privi
rea întreaga carieră de la 
Negoiul Românesc, secre
tarul general al partidului 
a examinat mersul lucrări
lor de excavați i, activita
tea de extracție propriu. 
zisă, precum, și obiective
le viitoare ale constructo
rilor. La această analiză 
au participat tovarășii 
Gheorghe Petrescu, vice- 
prim-ministru al guvernu
lui, Marin Ștefanache, mi
nistrul minelor, Gheorghe 
Dinu, ministrul industri
ei chimice, loan Folea, mi
nistrul geologiei, alte ca
dre de conducere și speci
aliști din aceste domenii.

Cu acest prilej s-a ară
tat câ în mare parte au 
fost realizate sarcinile de 
descopertare.

începută în 1970. investi
ția din munții Călimanu- 
lui traduce în viață una 
din hotărîrile Congresu
lui al IX-lea al partidului, 
de exploatare a principa
lului zăcămînt de sulf din 
țara noastră, în scopul sa
tisfacerii nevoilor econo
miei românești și reduce
rii importului. Prin grija 
constantă a secretarului 
general al partidului, șan
tierul a fost dotat cu uti
laje de mare randament 
— foreze, autobasculan
te, excavatoare — care au 
permis să se lucreze în- 
tr-un ritm intens, astfel că 
în prezent există deja o 
capacitate pusă în funcți
une — cariera de sulf și 
stația de flotare.

X
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a apreciat rea
lizările de pînă acum, sub
liniind, totodată, că se im
pune intensificarea ritmu
lui do descopertări și ex- 
cavații, pentru a se putea 
trece la exploatarea mai 
grabnică a zăcămîntului de 
sulf. In acest sens, s-a tra
sat sarcina de a se aduco 
noi utilaje de mare pro
ductivitate, care să permi
tă încă de anul viitor rea
lizarea în avanș a nivele
lor de excavații prevă
zute. De asemenea, 
conducătorul partidului și 
statului a cerut să so ia 
măsuri pentru a se îmbu
nătăți și activitatea de pre
gătire a exploatării zăcă
mintelor de sub muntele 
Pietri celui, în care scop 
a apreciat că este necesar 
să se găsească soluții pen
tru excavarea și în subte
ran, ceea ce va permite să 
se ajungă mai ușor și ra
pid la nivelul zăcămîntu. 
lui.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a ana
lizat posibilitățile de îm
bunătățire a transportu
lui minereului spre stația 
de flotare și a sterilului 
rezultat din descopertare. 
S-a arătat, în acest sens, 
că transportul actual cu 
autobasculante este costisi
tor și că se impune să se 
treacă la studierea și a- 
doptarea fără întîrziere a 
celor mai avantajoase so
luții pentru fiecare caz în 
parte, un rol important 
urmînd să.l aibă transpor. 
tul pe calea ferată.

In continuare a fost vi
zitată stația de flotare. E- 
xaminînd procedeele teh
nologice folosite, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că ele permit o 
bună prelucrare a sulfu
lui, dar că trebuie perfec
ționate în continuare. S.a 
indicat, totodată, să se 

întocmească de urgență un 
studiu tehnico-economic 
al capacităților de prepa
rare a minereurilor din 
masivul Călimani.

In încheierea vizitei, to
varășul Nicolae
Ceaușescu a adresat celor 
prezenți, tuturor minerilor, 
calde felicitări pentru ac
tivitatea desfășurată și 
le-a urat noi succese în e_ 
forturile de punere în va
loare a resurselor de mate
rii prime existente.

Următorul obiectiv al vi
zitei l-a constituit între
prinderea de avioane Ba
cău.

Secretarul general al 
partidului, a analizat îm
preună cu ministrul 
industriei cons
trucțiilor de mașini, A- 
lexandru Necula, cu re
prezentanți ai centralei de 
resort și ai conducerii u- 
nității, probleme privind 
desfășurarea activității pro
ductive, diversificarea ga
mei sortimentale și ridica
rea calității fiecărui pro
dus, modul de înfăptuirea 
investițiilor prevăzute.

In cadrul unor expoziții 
special amenajate au fost 
prezentate numeroase pro
duse concepute și realizate 
în întreprindere.

Apreciind eforturile mun
citorilor și specialiștilor 
din întreprindere pentru 
înfăptuirea planului, pen
tru buna organizare a pro
ducției și a muncii', calita
tea produselor realizate, 
secretarul general al parti, 
dului a subliniat că trebu. 
ie să se acționeze în conti
nuare pentru obținerea de 
rezultate cît mai bune a- 
atît pe linia îndeplinirii 
sarcinilor de producție, cît 
și în finalizarea în cele 
mai bune condiții a inves
tițiilor prevăzute. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat să se urgenteze pu
nerea în funcțiune a între
gii capacități la noua fa

brică de motoare de avi
oane și reductoare de eli
coptere, precum și pro
cesul de integrare a echi
pamentelor electronice pen
tru avioane în cadrul noii 
secții aflată în construe.’ 
ție. S.a atras, totodată, a- 
tențla că o preocupare deo
sebită va trebui să existe 
față de asimilarea în pro
ducție a mașinilor și uti
lajelor necesare viitoare
lor capacități de produc
ție, astfel îneît să se eli
mine cu desăvîrșire im
periul.

La plecarea din Bacău, 
oameni ai muncii din în
treprinderile și instituți
ile municipiului au dat 
glas din nou, sentimente
lor de adîncă dragoste șl 
prețuire față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, recu
noștinței adînci pentru ac
tivitatea sa neobosită pu
să în slujba propășirii pa. 
triei noastre socialiste.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns cu 
prietenie acestor manifes
tări și a adresat tuturor 
urări de succes tot mai 
mare în realizarea planu
lui pe acest an în toate do
meniile de activitate.

Prin întreaga sa desfă
șurare, prin însemnătatea 
obiectivelor economice vi
zitate și valoarea practică 
deosebită a orientărilor și 
indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
vizita de lucru în cele trei 
județe din Moldova a cons, 
tituit un moment memo
rabil în viața și activita
tea colectivelor de muncă, 
a- tuturor locuitorilor din 
această parte a țării, sti- 
mulîndu-le eforturile ere. 
atoare pentru traduce
rea în viață a prevederi, 
lor programului partidu
lui de construire a socie
tății socialiste multilate
ral dezvoltate și înainta
re a României spre comu
nism.

FILME

Cadourile dorite de copiii dumneavoastră

TV

Moderne, de calitate, în multe variante de modele, culori,

ateriale. Cu capse. Cu fermoare. Cu tiahele.m 20,40

20,00
20,20

articole pentru noti-născuți.

a par- 
Ci ne-

IIu-

Goya, I—II.
Febra aU_

PETROȘANI — 7 No.
_____ : Vestul sălbatic;

Jazz 20; I*a- 
lumină la eta-

luna cadourilor pentru copii
In raioanele specializate ale magazinelor comerțului de 

și în toate magazinele „MATERNA” găsiți sigur
r

i

— încălțăminte ușoară, comodă, 
flexibilă

— bluze de vînt din tercot sau 
relon

— salopete din tercot, bumbac
— costumase din PNA, tercot, in, 

bumbac
— pantaloni lungi, scurți, „ber. 

mu de"
— rochii, fuste, completin' de va. 

ră din țesături ușoare sau tricotate
— cămăși și bluzițe din tercot, 

bumbac, tricotate

i

PĂRINȚI Șl BUNICI !
Cu ocazia LUNII CADOURILOR PENTRU COPII oferiți celor

mici un cadou frumos și util.

Din partea regionalei 
Timișoara

lucrări feroviare în

C.F.

iembrie: 
Unirea: 
ringul: O 
.iui x.

LONEA:
ANINOASA:

rului.
VULCAN — Luceafă

rul: Talismanul toreado
rului.

LUPENI — Cultural: 
Omul care a închis ora.

URICANI: Eboli, I—II.
N.R. Eventualele mo

dificări survenite în pro
gramarea filmelor 
țin întreprinderii 
matografice Județene 
nedoara.

Telejurnal.
Arc peste tini
11 iunie 1948 
iunie 1985.
— 37 de ani < 
dustrializare 
listă.
Glorie clasei 
citoare I (color). 
Cîntece corale.
Universul familiei. 

Vă place opera ? 
(color).
'Arii și duete celebre.

21.50 Telejurnal.

Pentru 
Lupeni

în ziua 
7,30-19,30

SE ÎNCHIDE CIRCULAȚIA FEROVI
ARĂ INTRE STAȚIILE VULCAN - LUPENI.

Trenurile de călători se limitează la 
stația Vulcan. Intre Vulcan și Lupeni trans
portul călătorilor se face cu autobuze.

In ziua de 13 iunie a.c., între orele 
7-20

SE ÎNCHIDE CIRCULAȚIA RUTIERĂ 
pe DN 66 A între kilometri 10 și 12 pe va
rianta nouă și se dirijează pe vechiul drum 
de acces în orașul Lupeni.

de 12 iunie a.c.,

zona gării

între orele

Mica publicitate
VIND convenabil Dacia 

1100 Petroșani, strada A. 
ap. 1. ț3829)

ANUNȚURI

anunță cu profundă durere împlinirea a 
la decesul scumpului sot

STIEBER IOAN
voi uita niciodată. (3824)

p.
— 11

radului 13

de in- Soția
socia. 4 ani de

m un- Nu-I

VIND Dacia 1300, pom
pieri I.M. Petrila, după ora 
14. (3828)

l)E FAMILIE

SOȚIA Estcra, fiul Decebal mulțumesc celor 
care prin prezență, flori, telegrame, au fost alături 
de noi, în încercarea grea pricinuită de dispariția 
celui care a fost bun soț și tată

RADU GHEORGHE (Baia Mare)
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