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TÂRIL QT MAI MULT CĂRBUNE!

Cu pianul semestrial îndeplinit
Sectorul IV,

Al doilea colectiv de mineri de la 
I.M. Lonea, după cel de la sectorul III, 
raportează înainte de termen îndeplini
rea sarcinilor de plan pe primul semes
tru din acest an. Este vorba despre sec
torul IV din abatajele căruia au lost 
livrate economiei naționale 16 955 tone 
de cărbune pentru semicocs, în plus 
sarcinilor de plan. Buna organizare a 
muncii, respectarea tehnologiei de lu
cru, întreținerea corespunzătoare a uti
lajelor din dotare, folosirea eficientă a 
întregului potențial uman a condus la 
depășirea productivității muncii cu 36

Brigada condusă

I.M. Lonea
kg pe post la nivel de sector. Evident 
că la acest succes și-a adus contribuția 
întregul colectiv de Oameni ai muncii, 
dar merite deosebite revin minerilor din 
brigăzile de frontaliști conduse de Gri- 
gore Mîndruț, I’lorea Anton și Gheorghe 
Lipsa.

Buna funcționare a utilajelor din do
tare este rodul priceperii și dăruirii pro
fesionale de care au dat dovadă lăcătu
șii Constantin Ivănuș, Puiu Gherasim, 
Constantin Rusu, cit și a electricienilor 
Dumitru Ciobanu, Aurel Răduc și Va- 
sile Bordeianu.

de Ștefan Alba
din brigada lui Ștefan AlbaMinerii

din cadrul sectorului IV al I.M. Petrila, 
prin rezultatele obținute atit în anii 
precedenți cît și în anul curent și-au 
cîștigat un binemeritat renume printre 
ortacii din bazinul carbonifer al Văii 
Jiului. Cu mîndrie, în luna iunie, aceas
tă brigadă raportează îndeplinirea sar
cinilor de plan pe primul semestru din 
acest an. Cele 800 de tone de cărbune 
extrase peste plan la zi, în această lună, 

k_______________ __________ _________________

de minerii din schimburile conduse de 
Nicolae Șerban, Anton Bacoș, Nicolae 
Boboc, Wilhelm Rusului, Vasile Iones- 
cu, Gheorghe Boboiu, Vasile Constan
tin și ceilalți șefi de schimb din cele 3 
abataje frontale cu susținere individuală 
și tavan de rezistență, le-au adăugat la 
plusul de cărbune de 15 359 de tone 
extrase în primele cinci luni. Acest plus 
este rezultatul depășirii productivității 
muncii cu 1 500 kg pe post. (Gh.S.)

Utilaje miniere 
reactivate

Manifestînd preocupare 
pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce-i re
vin colectivul 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani 
raportează noi și însemna
te succese. De la începutul 
anului pînă în prezent în 
cadrul întreprinderii au 
fost reactivate 18 utilaje, 
printre care se numără 4 
complexe de susținere 
mecanizată, 10 combine de 
abataj și 4 combine de 
înaintare. S-au remarcat 
în mod deosebit echipele 
conduse de Vasile Voicu- 
lescu, loan Gergely, Du
mitru Cricovan, Ovidiu 
Boca, strungarul Viorel 
Lungu și sudorul specia
list Mihai Irsay, din cadrul 
secției service.

Este de remarcat faptul 
că reactivarea utilajelor 
miniere în cadrul între
prinderii se face în bună 
măsură prin recondițio- 
narea și refolosirea pie
selor și subansamblurilor 
vechi. Pentru a asig 
un grad calitativ înalt 
tilajelor recondiționate, 
cadrul secției 
află în fază 
construcție un 
încercare, realizat și con
ceput de cadre tehnice din 
întreprindere, prin auto- 
dotare. (V.S.)

a

service 
avansată 

stand

Plenara comună a Consiliului National>
al Oamenilor Muncii 

și a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale
Sub președinția tovară

șului Nicolae Ceaușescu se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, luni 
dimineața s-au deschis la 
Sala Palatului Republicii, 
lucrările plenarei comune 
a Consiliului Național al 
oamenilor muncii din in
dustrie, construcții, tran
sporturi, circulația mărfu
rilor și finanțe și a Con
siliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale.

Secretarul general al 
partidului a fost întîmpi- 
nat de participanții la ple
nara comună cu vii aplau
ze, cu îndelungi ovații.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în pre
zidiu au luat loc membri ai 
Biroului Executiv al Con
siliului Național al oame
nilor muncii și membri ai 
Biroului ' Permanent al 
Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și So
ciale.

La plenară participă 
membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al

P.C.R. și ai guvernului.
De asemenea, iau parte 

primi-secretari ai comite
telor județene de partid, 
alți activiști de partid și 
de stat, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și 
obștești, cadre de condu
cere din ministere și insti
tuții centrale.

Participanții la plenară 
au adoptat în unanimitate 
următoarea ordine de zi i

1. Raport cu privire la 
proiectul planului național 
unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a României 
în anul 1986.

2. Raport cu privire la 
realizarea planului național 
unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a României pe 
primele 5 luni și măsurile 
care trebuie luate de către 
ministere, celelalte organe 
centrale și locale de stat, 
de centrale și întreprinderi, 
pentru înfăptuirea integra
lă a sarcinilor pe anul 
1985.

3. Raport asupra modu
lui în care au fost îndepli
nite de ministere măsurile 
privind realizarea produc
ției de energie, asigurarea 
stocurilor de materii pri
me pentru perioada de 
iarnă, executarea lucrărilor

de reparare a utilajelor și 
instalațiilor, precum și cele 
privind folosirea rațională 
a energiei electrice și ter
mice și a gazelor naturale, 
prevăzute în programul a- 
probat de Comitetul Poli
tic Executiv al C.C. al 
P.C.R. în ianuarie 1985.

4. Raport asupra modului 
în care întreprinderilo, cen
tralele industriale și minis
terele economice aplică 
principiile autoconducerii 
și autogestiunii economi- 
co-financiare, precum și 
modul în care respectă re
glementările adoptate în 
acest domeniu.

5. Program pentru inten
sificarea activității de co
lectare și valorificare a 
materialelor refolosibilc și 
de recondiționare a piese
lor și subansamblelor pe 
anii 1985 și 1986.

Lucrările plenarei se 
desfășoară în plen, precum 
și în următoarele secțiuni: 
baza de materii prime J 
construcții de mașini și 
metalurgie; industrie chi
mică; industrializarea lem
nului, materiale de con
strucții, investiții ; indus
tria ușoară; consfătuirea cu

(Continuare în pag. a 4-a)
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Susținem din inimă noua inițiativă de pace
a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, Apelul F.D.U.S

Emoționantă chemare la responsabilitate umană

Agregate multifuncționale
Secția mecano-encrgctică din cadrul întreprin

derii de utilaj minier Petroșani contribuie din plin 
la valorificarea ideilor novatoare ale tuturor oa
menilor muncii. Drept mărturie numerosele mașini- 
unelte care au luat naștere ca urmare a aplicării u- 
nor idei tehnice valoroase venite din partea speci
aliștilor. Recent, a intrat în funcțiune un agregat 
pentru găurit, folosit la construirea 
mecanizate, iar altul se află in fază 
montaj.

La aceste realizări o contribuție 
adus-o ing. Gheorghe Marc, șeful secției și munci
torul specialist loan

complexelor 
avansată de

hotărîtoare au

Ebner (in imagine). (G.C.)

Sute de pionieri din Pe
troșani 
minică
lcjul încheierii 

și tradiționalei : 
politico-educative 
tem primăvara 
pentru a participa la 
entuziastă adunare 
erată păcii și dezarmării. 
Intr-o atmosferă de vibrant 
patriotism, purtătorii cra
vatelor roșii cu tricolor au 
dat glas deplinei adeziuni 
la noua și strălucita iniți
ativă de pace a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al 
dului Comunist 
președintele țării 
tre, la Apelul și 
rea Frontului 
ei și Unității 
care exprimă poziția

s-au întrunit du- 
dimineața, cu pri- 

fruinoasei 
săptămîni 

„Sîn. 
țării", 

o 
consa-

Ș‘ 
a-

e- 
la 
de

Parti-
Român, 

noas- 
Chema- 

Democrați- 
Socialiste

porului nostru față de o 
problemă a întregii uma
nități: pacea și dezarma
rea.

„Ne-am născut și creș
tem într-o epocă pe care 
o numim cu mîndrie pa
triotică „Epoca Ceaușescu", 
inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului, 
veniment istoric de 
care se împlinesc 20
ani, spunea pioniera Lili
ana Barbu de la Școala 
generală nr. 6. Ca să pu
tem învăța, ca să ne for
măm pentru a contribui 
la măreața operă de îm
plinire a perspectivelor de 
dezvoltare a țarii în spi
ritul documentelor Con
gresului al XII 1-lea al 
partidului, avem nevoie de 
pace. Noi, copiii, sîntem 
viitorul țării și nc sînt 
vii în suflet îndemnurile 
rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Fo
rumul tineretului, de a

învăța, de a munci pen
tru binele țării. Numai 
într-un climat de pace și 
liniște în lume, fără peri
colul unui război nimici
tor vom crește liberi 
fericiți. De aceea îmi
lătur glasul milioanelor de 
copii, spunînd un 
hotărât armelor 
un DA din

Cuvinte 
pornite din 
au rostit și 
Dalidis, de la Școala gene
rală nr. 4, învățătorul Ni
colae Irimie, de la Școala 
generală nr. 5, pioniera 
Mariana Niță, de la Școa
la generală nr. 1, spunînd 
că bucuria copilăriei feri
cite, care a înflorit prin 
grija permanentă a parti
dului în acești 20 de ani

NU 
nucleare, 

inimă păcii".
emoționante, 

adîncul inimii, 
pioniera Jana

T. SPATA.RU
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Festivalul național „Cîntarea României"

Remarcabil succes

Buna întreținere a lucrărilor miniere 
pentru îndeplinirea ritmică a sarcinilor

condiție de bază 
de plan

Intr-una din zilele trecu
te, am intrat în subtera
nele minei Aninoasa. Am 
rămas plăcut impresio
nați. Ordinea și curățenia 
erau la ele acasă. Imbră- 
cați de mină, înainte de a 
intra pe puțul principal, 
am trecut pe la lămpărie 
unde, la fel, totul era în

ordine, în plus o deservire 
ireproșabilă. Ajunși în 
rampa de la suprafața pu
țului principal luăm deja 
contactul cu atmosfera de 
mină. Pe jos măturat și 
stropit cu apă, rampa vă
ruită, nici un material, 
piesă de schimb sau utilaj 
aruncat la întâmplare. In

colivie așteptăm să cobo- 
rîm peste 400 m, la orizon
tul IX, cota plus 240 m fa
ță de nivelul mării. După 
nici două minute ne a- 
flăm în rampa de la ori- . 
zontul IX.

Aici, la fel ca și la su
prafață — ordine. In par
tea goalelor, 50 bucăți do

de doi țoii frumosțeâvă
stivuite, așteptăm să fie puse 
pe un cărucior pentru* a 
lua drumul locului de des
tinație. Nu nc-a deranjat 
vreo suflare de aer com
primat de la conducta cu

Gh. SPINU

(Continuare în pag. a 2-a)
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fiind deseori superlative. 
Printre formațiile care 
au reprezentat județul pe 
scenele etapei republi
cane s-au aflat și „Mon
tajul literar-muzical-co- 
regrafic al Casei de cul
tură a sindicatelor din 
Petroșani, intitulat „O- 
mule, om“ realizat în re
gia lui George Negraru. 
neobosit animator < 
vieții ;
ci piui nostru, coregrafia 
fiind semnată <_ ________
Zablău, iar muzica < 
Horațiu Alexandrescu 
— un manifest profund 
pentru pace, o adevărată 
columnă ridicată omu
lui.

A fost, de asemenea 
prezent pe scenă Teatrul 
muncitoresc „Ana Col- 
da“ din Lupeni cu o

Vineri, în municipiul 
Bistrița din județul Bis- 
trița-Năsăud a început 
etapa republicană a for
mațiilor artistice de tea
tru, montaje, recitaluri, 
spectacole de poezie și 
muzică, recitatori din ca
drul ediției a V-a a Fes
tivalului național al 
muncii și creației „Cîn
tarea României". Din 
județul Hunedoara au 
fost prezente în concurs 
20 de formații și inter- 
preți individuali, califi
cați în urma desfășurării 
etapei interjudețene.
Spectatorii și juriul re
publican, prezenți în ce
le trei săli în care a a- 
vut loc concursul, au a- 
plaudat prezența artiști
lor amatori din județ, 
comentariile făcute de 
către specialiștii și iubi
torii teatrului și poeziei 
la adresa prezenței ju-, 
dețului nostru în concurs (Continuare In pag. a 2-a)
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Solutionarea
Cu puține zile în urmă, 

plenara Consiliului mu
nicipal al Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste a analizat, în- 
tr-un pronunțat spirit de 
exigență, modul în care 
organizațiile componen
te au acționat pentru so. 
luționarea propunerilor 
făcute în adunările oa
menilor muncii. S-a re
levat că, din cuvîntul 
participanților la dez
bateri — în număr de 
aproape 600 — s-au des
prins 487 de propuneri 
care au vizat îmbunătă
țirea condițiilor de reali
zare a producției plani
ficate și angajamentelor, 
dotarea cu utilaje, insta
lații, piese de 
îmbunătățirea 
produselor, perfecționa
rea organizării producți
ei și a muncii, stabiliza
rea și calificarea forței 
de muncă, întărirea spi
ritului de bună gospodă
rire, a ordinii și discipli
nei. Dezbaterile, pro
punerile făcute de oame
nii muncii au pus în e- 
vidență interesul major 
și inițiativa colectivelor, 
răspunderea cu care oa_ 

, menii muncii privesc 
principala lor îndatori
re, de a face totul pen
tru îndeplinirea sarcini
lor de plan în condiții de 
eficiență economică spo
rită.

Potrivit practicii sta
tornicite, organele colec
tive de conducere, sub 
îndrumarea comitetelor 
de partid, au analizat în 
ședințe de c.o.m.- conți-

nutul și finalitatea pro
punerilor, au stabilit ter
mene și responsabilități, 
indicînd modul de rezol
vare și sarcinile compar
timentului care 
de de urmărirea 
onării optime, 
constituite, de asemenea, 
colective de lucru cu- 
prinzînd cadre tehnice, 
specialiști ai producției în 
vederea intensificării ac
tivității consacrate reali
zării sarcinilor de plan.
«ZZZ/Z//ZZ/Z/Z/Z//ZZ/ZSSZ//ZZZZZ'

răspun- 
soluți- 

Au fost

schimb, 
calității

IN DEZBATEREA' 
PLENAREI 

CONSILIULUI 
MUNICIPAL AL 

F.D.U.S.
w#zz#zzzz«zzzzrzz/zzzzzzzzzzz
In urma acestor preo

cupări, un număr de 433 
de propuneri au fost so
luționate, majoritatea în 
perioada imediat urmă
toare după adunările oa
menilor muncii. In baza 
lor, s-a asigurat crește
rea dotării tehnice a în
treprinderilor și adop
tarea măsurilor necesa
re pentru îmbunătățirea 
organizării producției. 
Minele Petrila și 
noasa, de pildă, au 
dotate cu un număr 
rit de transportoare. 
Preparația Petrila 
urgentată construirea si
lozului pentru cărbune 
brut, iar pentru I.M. Pe
trila s-au luat măsuri în 
vederea dotării întreprin
derii cu cea de-a doua 
stație telegrizumetrică. 
Măsuri importante au

Ani- 
fost 

spo- 
La 

este

fost înfăptuite la toate 
celelalte unități miniere, 
de transport, prestări de 
servicii, în ramura in
dustriei ușoare și ali
mentare. Pot fi aminti
te, pentru cadrul mai 
larg de interes : adopta
rea măsurilor pentru mai 
buna repartizare a 
solvenților 
ființarea 
de oprire 
C.F.R. în 
cu post de 
letelor 
locale, dotarea unor uni
tăți cu mijloace de încăr. 
care și transport a ma
terialelor și 
tonaj greu, 
muncitorilor 
lucrările de 
podurilor, zidurilor 
sprijin ș.ă.

întrucât unele din 
ceste propuneri își 
trează valabilitatea pe o 
perioadă mai mare 
timp, s-a indicat ca 
făptuirea lor să fie, 
continuare, urmărită 
maximă răspundere 
organizațiile 
te ale F.D.U.S. Pe 
ceastă cale se asigură 
lorificarea deplină 
gîndirii novatoare a 
lectivelor, se acționează 
stăruitor pentru îmbu
nătățirea activității în 
fiecare unitate economi
că, preocupări ce se în
scriu pregnant în con
textul democratismului 
orînduirii noastre.

ab- 
de licee, în- 

unui punct 
pe traseul 

Lunca Jiului, 
vînzare a bi- 

pentru cursele

utilajelor cu 
asigurarea 
calificați la 

construire a

păs-

...Pe verticala.

Emoționantă chemare
Urmare din pag. D

Inițiativele valoroase
In aplicarea programului special de 

creștere a producției de cărbune cocsifi- 
cabil, fiecare efort, fiecare inițiativă din 
partea minerilor sînt binevenite, toate 
avînd drept efect creșterea productivită
ții muncii. Pornind de la aceste conside
rente, iată că la sectorul II al minei Lu- 
peni, interesul minerilor pentru ușurarea 
efortului fizic, pentru scurtarea timpului lu
crărilor auxiliare s-a materializat într-o rea
lizare de excepție: instalația de monorai cu 
circuit închis pusă la punct de maiștrii 
mecanici Gh. Stoichin și loan Caragea.

de 
în- 
. în
cu 
de 

componen- 
a- 

va- 
a 

co-

Vasile COCHECI, 
secretar al Consiliului 
municipal al F.D.U.S.

confirmă
Instalația montată la irizontul 480, asi
gură întreaga aprovizionare cu materiale 
și piese de schimb în cadrul sectorului, 
deservind locurile de muncă de la orizon
turile 460, 480 și 530, ușurînd în mod 
considerabil eforturile oamenilor și, tot
odată, scurtînd, la jumătate, timpul ne
cesar efectuării aprovizionării.

De remarcat că, montarea și funcționa, 
rea ei au fost gîndite de cei doi maiștri 
mecanici care, de fapt, supraveghează în
deaproape și exploatarea rațională a 
acesteia. (Gh.C.)

r $

*
*

La preparația Coroești, una dintre secțiile 
I.P.C.V.J., se acționează cu interes și pricepere pen
tru înnobilarea cărbunelui recepționat de Ia unități
le miniere din Vale. Foto: T. ALEXANDRU

I INTR-O recentă acțiu
ne de muncă patriotică,

I peste 50 de uteciști de la
I.M. Lupeni au colectat 

Idin subteran și încărcat în
vagon 12 tone de fier 

[vechi, care va fi reintro
dus în circuitul economic 
prin acțiunea de recupe
rare a materialelor refolo- 
sibile ce se desfășoară în 
această perioadă la nive-

_______________________

„Nottara" din 
prezent 

din
24
CU 
de

lul întregii întreprinderi. 
(G.C.)

TEA I RUL
București va fi 
la Casa de cultură
Petroșani în ziua de 
iunie cu un .spectacol 
piesa „Cinci romane 
amor" de Teodor Mazilu. 
In distribuție Ștefan Ra- 
dof, Anda Caropol, Gilda 
Marinescu, Rodica Sanda- 
Țuțuianu. Spectacolul va 
începe la ora 19. (Al.H.)

SUCCESE. Colectivul de 
muncă de la Depoul C.F.R. 
Petroșani raportează. la 
zi, depășirea principali-

sperînd că tratativele so- 
vieto-americane de pace, 
care au loc la Geneva, se 
vor încheia cu un acord 
care să pună capăt cursei 
înarmărilor, în primul rînd 
nucleare".

Sute și sute de glasuri 
au aprobat cu înflăcărare, 
cu vii aplauze o telegra
mă adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în care 
se spune: „Afirmîndu-ne, 
in deplină unitate cu 
poporul nostru, adeziunea 
la noua și strălucita măr
turie a răspunderii față 
de pacea lumii, 'pentru ca
re dumneavoastră, 
rășe Nicolae 
militați cu 
revoluționară,
dințăm că vom face totul 
pentru a contribui la în
făptuirea idealurilor de 
pace și progres".

care au trecut de la isto
ricul Congres al IX-lea, 
nu trebuie să fie amenin
țată de spectrul unei con
flagrații ce ar nimici cu
ceririle civilizației ome
nești.

„Numai în condiții 
pace, copiii, tineretul 
pot forma pentru 
pune în valoare cunoștin
țele asimilate în școală, 
spunea prof. Maria Rusu, 
de la Școala generală 
7. Iată de ce îmi afirm 
tala adeziune la noua 
strălucita inițiativă 
paco a secretarului gene
ral al partidului nostru, 
tovarășul 
Ceaușescu, 
tît de clar 
Chemarea 
mocrației și Unității Soci
aliste. Spunem un NU ho- 
tărît războiului, pronun- 
țîndu.ne, împreună cu în
tregul popor, cu toate for
țele progresiste din lume, 
pentru dezarmare și pace,

i

ri
I (

Le 
o' ' 
JU-)

Nicol 
sintetizată 
în Apelul 
Frontului

Remarcabil succes
'Urmare din pag. I)

comedie muzicală, „Ră- 
țușca urîtă" de Karacso- 
ny Beno, montată în re
gia lui Pongratz Gabor 
Zoltan.

Asupra prezenței muni
cipiului și județului în 
concurs poetul George 
Țârnea, membru al ju
riului ne-a declarat:

„Un cuvînt din partea 
întregului juriu de mare 
bucurie pentru excepți
onala prezență a județu
lui Hunedoara în concurs. 
Faptul că toate formați
ile aflate pe scena festi
valului au demonstrat nu 
numai seriozitatea cu ca
re au abordat repertoriul 
ci și o înaltă ținută ar
tistică, un profund fior 
emoțional este relevant 
asupra felului deosebit 
în care se muncește în a- 
cest domeniu în județ. 
Se cuvine un premiu 
special pentru Comite
tul Județean de Cul-

de 
se 

a.și

nr. 
to-

Și 
de

a e 
a-
Și 

De

tova- 
Ceaușescu, 

consecvență 
vă încre.

Am intervenit la sesizarea
dumneavoastră, dar.

tură 
listă 
că, prin factorii săi 
organizare și îndrumare, 
a reușit să reunească în
tregul potențial artistic 
într-un singur gînd; s-a 
arătat astfel pe viu cum 
trebuie să fie făcută 
munca de îndrumare, 
doresc să păstreze 
ceastă ștachetă care 
bligă; ochii celorlalte d_ 
dețe sînt îndreptați spre 
județul Hunedoara. i

Montajul literar-muzi- ’ 
cal-coregrafic al Ca- ) 
sei de cultură din Petro- i 
șani a fost surprinzător nu ■ 
numai prin forță, prin . 
masivitate scenică ci și | 
prin masivitatea meta- l 
forelor. In aceste zile în ’ 
care întreaga națiune ț 
este strîns unită în jurul i 
noii inițiative de pace a , 
președintelui țării, cu. 1 
vîntul de pace al mine- 
rilor Văii Jiului se cons
tituie <a o emblemă 
omeniei românești".

și Educație Socia- 
Hunedoara pentru 

de

a

I 
I

Buna întreținere a lucrărilor minieret
(Urmare din pag. 1)

diametrul de 300 mm cum 
se mai întîmplă în ram
pele altor puțuri. Ne con
tinuăm drumul pe galeria 
direcțională spre blocul II, 
unde pe culoarul de cir
culație se putea merge în 
pantofi. Pe cele două fire 
de cale ferată, garnituri 
cu vagonete pline cu pia
tră și cărucioare goale aș
teptau să iasă la suprafa
ță, nimic răsturnat pe par
tea opusă sensului nostru 
de mers. Conductele de 
apă, aer comprimat, cablu
rile electrice erau bine 
pozate. Iluminat — cores
punzător. Pe un tronson 
de aproape 500 de metri, 
cît am mers 
am întîlnit, 
mic care să 
dă normelor 
a muncii,
de extracție de la puț (bun

pe galerie nu 
aproape, ni- 
nu_ corespun
de protecție 

doar un cablu

lor indicatori ai sarcinilor 
de plan. .Astfel, la tone 
brute kilometri echivalen
te prevederile au fost 
realizate in proporție de 
102,7, la productivitatea 
muncii sarcinile au fost 
depășite cu 14 la sută. A. 
ceste împliniri se consem
nează în condițiile unor 
importante economii la 
motorină și energie elec
trică. (S.B )

LA MINA Aninoasa, în 
cursul lunii curente s-a 
desfășurat întrecerea de 
fotbal dotată cu „Cupa E- 
liberării", Au participat

nu
era

știm — n.n.) 
bine pozat 

de

sau uzat 
care nu 
sub conducta de apă 
lingă peretele dinspre cu
loarul de circulație, pe a- 
locuri, fiind pe poditură, 
împiedică deplasarea 
mală 
citor. 
firele 
pline 
duce 
vagonetelor și 
lor de mină. Pe galeria ce 
face legătura cu abatajul 
frontal 15 A din stratul 3, 
la nici 50 m de intersecția 
cu direcționala, ne în- 
tîmpină un depozit de lemn 
de mină, lemn aruncat la 
întîmplare. Mai încolo va-, 
gonete cu plasă, cărucioa
re eu pryfile TI-I răstur
nate care te pun în situa
ția de a face adevărate a- 
erobații. Conductele 
apă și aer nu mai 
pozate corespunzător.

a personalului 
Unele porțiuni 
de cale ferată 
cu noroi 
uneori la

nor- 
mun- 
intre 
erau 

poatece 
deraierea 

cărucioare-

de 
erau 

Pe

sportivi amatori — oameni 
ai muncii din sectoarele 
miniere. In turneul final 
s-au calificat echipele sec
toarelor 
trecerea 
lele de 
(S.G.)

BIOGAZ.
de producere a biogazului, 
din. cadrul Stației ele epu
rare a municipiului Petro
șani, se lucrează la mă
rirea capacității, ceea ce 
va permite creșterea pro
ducției de biogaz, care, în 
prezent, este de 700—800 
metri cubi pe zi. (S.B.)

II. 
va 
19,

VIII și IX. In- 
avea
20 și

loc în zi- 
21 iunie.

La instalația

alocuri ne atrage atenția 
cite o „bîzîitoare" a unei 

.suflări de aer comprimat 
și chiar apă. Galeria ar
mată în lemn și fier cu 
cîțiva ani in urmă, față de 
multe altele din i 
noastre, se prezintă 
Neîntreținerea ei din 
punctele de vedere a 
in umbră impresia 
mată pe tot traseul de pî- 
nă aici.

La mina Aninoasa se 
vede, totuși că există mină 
de buni gospodari, or toc
mai aceasta trebuie să 
conducă la acțiuni in con
tinuare pentru întărirea 
ordinii și- curățeniei pe 
toate traseele lucrărilor 
miniere, astfel îneît, pro
cesul de producție să se 
desfășoare normal, atît din 
punct de vedere al reali
zării sarcinilor de plan, 
cît și al respectării norme
lor de protecție a muncii.

minele 
bine, 
toate 
pus 
for-

I

ANSAMBLUL de cîn- 
tece și dansuri „Cununa 
Semenicului" din Reșița va 
fi prezent 
eu ora 20 pe 
de cultură 
din Petroșani într-un spec
tacol folcloric 
„Floare mîndră 
nă“ din care nu 
soliștii Nicoleta 
Petrică Moise. (Al.H.)

'ARTISTUL emerit Ion 
Bogza, Polina Manoilă, 
Elisabeta Turcu, Ilie Ro
șu, Vasile Dragomir, iată

astăzi, începînd 
scena Casei 

a sindicatelor

intitulat 
bănățea. 
vor lipsi 
Voica și

Două falsuri 
nu fac 

un adevăr!
Am primit, zilele aces

tea, la redacție, o scrisoa
re semnalînd unele aba
teri de la servirea în con
diții igienice săvîrșite la 
alimentara nr. 29 din Pe
trila. Se arăta în scrisoare 
că o persoană, care nu 
face parte din personalul 
unității, își arogă drepturi 
de șef abuziv, că „umblă" 
prin alimente cu mîinile 
murdare" etc. Nu mai re
zumăm, în continuare, pen
tru că petiția frizează (veți 
vedea imediat) calomnia.

Ne-am deplasat la fața 
locului; persoana „în cau
ză" (în aceste condiții cre
dem că nu este dreptul 
nostru de a-i insera nu
mele) tocmai ajuta la des
cărcatul unor ambalaje. 
Ne-am interesat la clienții 
obișnuiți ai unității — nici 
vorbă să se confirme cele 
sesizate. Am vorbit -u 
șeful alimentarei Mihail 
Mătușoiu și cu ajutorul 
acestuia, loan Popa. Am 
primit asigurări, corobo. 
rate cu informațiile de la 
clienți, că „reclamatul" 
este doar o persoană, ;>en- 
sionar, care ajută din cînd 
în cînd la unele treburi ale 
unității (și nu vedem ni
mic rău în asta), dar ?ă 
nu se atinge, în nici un 
fel și în nici o împrejurare 
de marfa din unitate, în 
postură de vînzător impro
vizat, Am ivestigat, în con
tinuare, condițiile igie- 
ce ale unității. Le-am gă
sit corespunzătoare — și 
nu numai noi, ci și con
troalele precedente. fă. 
cute de specialiști, la inter
vale de timp diferite. 
Constatări întărite de pa
rafă medicală și 
nate în registrele de con
trol. Atunci ? Atunci... sur
priza. care nu mai 

ambele

con sem-
con-

este 
surpriză: ambele semnă
turi de pe sesizare (s-a cre
zut că două falsuri fac un 
adevăr ?) sînt cît se poate 
de... anonime (!), pentru că 
la adresa pretinsă nu fi
gurează numele invocate. 
In concluzie: credem că 
cele relatate nu mai au 
nevoie de comentariu.

C.T.D.

numai cîțiva dintre inter- \ 
preții Ansamblului artis- I 
tic „Doina" al armatei, ca- I 
re în 23 iunie, începînd cu I 
ora 20, va susține un a- 
tractiv spectacol muzical- 
coregrafic pe scena Casei 
de cultură a sindicatelor.
(Al.H.)

Rubrică realizată de 
H. ALEXANDRESCU*



MARȚI, 18 IUNIE 1985 3

Pentru a rămîne în elita fotbalului românesc

Băieții noștri trebuie să dea totul! REZULTATE TEHNICE, 
etapa a XXXIII-a

Ș>
1—0

culmtnat cu o I 
(min. 60), cînd 
este eliminat de 
de centru Mircea

Jucătorii Jiului 
minat partida. i 
superioritatea 
evidentă, o atestă șuturile 
numeroase spre (și pe) 
poarta adversă, precum și 
ploaia de lovituri de coiț. 
Atîta timp însă cît jocul e- 
chipei antrenată de Viorel

busculadă 
Floreseu 
arbitrul 

i Neșu ! 
i au do- 
O atestă 

teritorială

se. Iar duminică golul e- 
galizator al lui Mircea Po
pa (minutul 80) nu a fă
cut decît să mai amine cu... 
72 ore (sau dacă vreți — 
cu 90 de minute „fotbalis
tice") verdictul acestui 
campionat și 
întrebarea: va
nu Jiul în prima 
startul viitorului 
nat de fotbal ?

Jucătorii noștri

JIUL — CHIMIA RIM- 
NICU VÎLCEA 1—1 (0—0). 
Minutul 72 al celui mai im
portant meci al etapei de 
duminică, cel de pe stadi
onul din Lunca Jiului : o 
centrare pe stînga (în di
recția de atac a oaspeți
lor) îl găsește complet li
ber pe Iovan; lovitură cu 
capul la colțul lung. 
Chimia conduce cu 
la Petroșani I

In acel minut, Chimia 
era salvată. Jiul era — 
practic și teoretic — în 
divizia B ! Pentru acest 
meci oaspeții s-au pregă
tit mai bine. Nu numai că 
au reușit să destrame toa
te atacurile Jiului (cu o 
singură excepție), dar ei 
au avut și tăria contra
atacului, una dintre acți
unile lor soldîndu-se cu 
golul care a dus la deschi
derea scorului. Pe plan 
moral-volitiv jucătorii 
oaspeți au știut să foloseas
că mai eficient armele 
psihice, temperîndu-și mai 
bine nervii. Nu același lu
cru. s-a întîmplat însă cu 
jucătorii de la Jiul. In
trări dure, faulturi neîn
temeiate, bruscările jucă
torilor oaspeți au dus la 
fragmentarea jocului, lu
cru mai mult decît con. 
venabil pentru jucătorii 
de la Vîlcea. Pierderea 
controlului nervilor a

Mateianu a fost confuz, a- 
tacurilor le-a lipsit consis
tența, iar șuturilor precizia, 
rezultatul fiind normal. 
Ar fi nedrept dacă nu am 
aminti faptul că echipa 
gazdă a avut ocazii. Stau 
mărturie fazele din minu
tele 5, 23, 33, 34, 42, 47, 
48, 56, 73 cînd, ocazii cla
re de gol au fost ratate, 
șuturile lui Lăsconi, Var
ga, Petre Grigore, Găman 
sau Stana au greșit ținta, 
sau minutele 25 și 55 cînd 
oaspeții au scos de fiecare 
dată, de pe linia porții, 
goluri ce păreau marcate !

Dar, toată lumea știe 
(inclusiv jucătorii Jiului) 
că în finalul unei partide 
contează nu proporția o- 
caziilor, ci golurile înscri

răspunsul la 
mai fi sau 

divizie la 
campio-

puteau

să ne (și să se) scutească 
de aceste emoții dumini
că seara... N-au făcut-o 
pentru că nu s-au mobi
lizat suficient pentru vic
torie, n-au abordat cu 
seriozitate o partidă hotă- 
rîtoare, în fața unei echi
pe care, în acest final de 
campionat, a crezut mereu 
în șansele sale, și după ce 
a pierdut acasă cu F.C. Olt 
și după un egal (tot aca
să) cu F.C. Argeș... Din a- 
cestea jucătorii Jiului tre
buie să tragă învățămin
te. Iar ele trebuie să fie 
suportul evoluției lor în 
ultima etapă, la Pitești.

Mai este o șansă. Una 
singură. Ea poate fi do- 
bîndită de jucătorii noș
tri în teren. Adică acolo

de 
în 

este

pînă 
Atunci 

trage 
afla

unde s-au pierdut punctele 
care au adus echipa Văii 
Jiului în această postură 
neplăcută. Acestea sînt 
faptele, aceasta este situa, 
ția. Jocul foarte slab al 
majorității jucătorilor 
noștri în acest final 
campionat (inclusiv 
partida de duminică)
oglindit de locul în clasa
ment. Deocamdată, mai 
mult decît alarmant ! Dar 
mai așteptăm — 
miercuri, 19 iunie, 
la ora 19,45 se va 
linie. Atunci vom
TOTUL ! Pînă atunci sin
gurul lucru permis este... 
speranța ! Iar singurul lu
cru (obligatoriu !), care 
mai poate schimba ceva, 
este dăruirea pînă în ul
tima secundă a acestui 
campionat atît de agitat în 
care jucătorii Jiului trebu
ie să dea totul pentru a-și 
răsplăti suporterii prin 
rămînerea în prima divi
zie a țării.

JIUL: Cavai — V. Po- 
•«pa, M. Popa, Floreseu, Pe
tre Grigore — Sze- 
kely, Găman — B. 
Popescu (din. min. 70 
Băluță), Lăsconi (din min. 
73 Călin), Varga, Stana.

La tineret rezerve: Jiul 
— Chimia 6—2. Platoni- 

consolare...că

Alexandru TĂTAR

Două dintre momentele... psihologice ale partidei de duminică : 1 — lovitura de cap expediată de 
Petre Grigore este scoasă de pe linia porții de Cincă. Era minutul 25...; 2 — Nervii cedează in „tabăra" 
gazdelor și Mircea Neșu (cu spatele) îl elimină pe Floreseu ! Foto: Al. TĂTAR

Din partea conducerii clubului „Jiu!“
In urma rezultatelor necorespunzătoa

re înregistrate de echipa „Jiul" în me
ciurile jucate acasă (cu Steaua, F.C. 
Bacău și Chimia Rm. Vîlcea) conducerea 
clubului „Jiul" a luat ieri următoarele 
măsuri :

— pentru activitate necorespunzătoa
re în ceea ce privește pregătirea echipei

a fost eliberat din funcție antrenorul 
Mateianu Viorel și a fost suspendat din 
activitatea sportivă pînă la noi dispozi
ții antrenorul secund Cavai Iosif,

De pregătirea echipei pentru ultimul 
joc din campionat au fost însărcinați să 
se ocupe antrenorul Gogu Tonca și ju
cătorul Cornel Sălăjan.

tI
J

Clar, c a bună ziua !

Breviar
FOTBAL. Divizia B : 

Minerul Lupcni — Armă
tura Zalău 3—0. Divizia C: 
Minerul-Știința Vulcan — 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca 
3—0 ; Mecanica Alba-lulia 
— Minerul Paroșeni 2—1.

Campionatul județean, 
seria Valea Jiului: A.S.A. 
Petroșani — Sănătatea 
Vulcan 5—2; Utilajul Pe
troșani — Jiul (juniori) 
3—0.

„Poli" lași — Gloria 1—0, Sportul — A.S.A. 
3—0, F.C. Bihor — Dinamo 0—1, Jiul — Chimia 
1—1, „U" Craiova — Steaua 5—2, S.C. Bacău — 
F.C. Olt 1—0, F.C.M. Brașov — Corvinul 1—0, 
Rapid — F.C. Argeș 0—0, F.C. Baia Mare — „Poli" 
Timișoara 3—0.

(ultima), miercuri, 19 iunie:

CLASAMENTUL
1. Steaua 33 22 8 3 70—24 52
2. Dinamo 33 20 10 3 57—31 50
3. Sportul studențesc 33 20 8 5 71—27 48
4. „U“ Craiova 33 17 5 11 60—44 39
5. Gloria Buzău 33 12 8 13 48—50 32
6. A.S.A. 13 12 7 14 31—32 31
7. F.C. Bihor 33 13 5 15 39—42 31
8. F.C. Argeș 33 11 8 14 42—35 30
9. Corvinul 33 14 2 17 49—51 30

10. Rapid 33 10 10 13 35—40 30
11. F.C.M. Brașov 33 13 4 16 32—39 30
12. „Poli" Timișoara 33 11 8 14 34—52 30
13. S.C. Bacău 33 11 6 16 36—40 28
14. F.C. Olt 33 12 4 17 32—51 28
15. JIUL 33 11 6 16 36—56 28
16. Chimia 33 10 7 16 25—50 27
17. F.C. Baia Mare 33 11 4 18 30—44 26
18. „Poli" Iași 33 8 8 17 36—55 24

ETAPA VIITOARE
Dinamo — F.C. Baia Mare, F.C. Olt — F.C.M. Bra
șov, F.C. Argeș — Jiul, Gloria — Rapid, A.S.A. — 
„Poli" Iași, „Poli" Timișoara — F.C. Bihor, Steaua 

■— S.C. Bacău, Corvinul — „U“ Craiova, Chimia — 
Sportul studențesc.

Fotbal, divizia B

Victorie
MINERUL LUPENI — 

ARMATURA ZALÂU 3—0 
(1—0). Jocul a început în 
viteză, cu atacuri insis
tente ale gazdelor, care au 
dominat în marea majori
tate a timpului, ceea ce 
le-a adus o victorie meri
tată. Prin atacurile pericu
loase încă din primele mi
nute ale meciului, mine
rii au creat numeroase fa
ze de gol, în vreme ce 
oaspeții, retrași cu întrea
ga echipă în jumătatea lor 
de teren, și-au luat mă
suri de prevedere de a 
marca strict pe Nichimiș, 
Cocîrlă, Ion Popa și Poc- 
șan. In min. 17 Nichimiș, 
lansat de Ion Popa, după 
o cursă impetuoasă pe 
dreapta, a centrat pe sus 
din apropierea careului de 
16 m spre Cocîrlă care re
ia cu capul spre poartă, 
portarul Feher boxează 
balonul și Colceag se înal
ță spectaculos și înscrie 
primul gol : 1—0. Jucă
torii din Zalău grupați în 
apărare, cu Mușat 
mereu să țîșnească 
poarta minerilor, 
găsesc cadența, deși 
arătat în cea mai
parte a jocului că alcătu
iesc o echipă bine sudată.

Prima repriză se încheie 
cu ratări incredibile, 
lui Colceag (min. 18), 
chimiș (min. 30) și Cocîr
lă (min. 35).

După pauză, oaspeții re
iau jocul mai vioi, încear
că acțiuni pericu

gata 
spre 

nu-și 
au 

mare

lejeră

MINERUL - ȘTIINȚA 
VULCAN — STEAUA 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
3—0 (2—0). A fost un meci 
care s-a jucat într-o 
gură țjirecție, echipa 
Vulcan fiind tot 
la „timona" 
tic, un meci 
de dragul 
în cadrul 
militarilor de pe 
le Someșului n-a făcut de
cît act de prezență.

Ocaziile au fost 
de partea gazdelor, 
curii® sporadice ale 
nilor fiind fără un orizont 
clar. In min. 20. la un cor
ner executat de Ciorîia, 
Frățilă șutează, portarul 
oaspeților respinge, iar 
Barbu, pe fază, din 6 m, 
înscrie primul gol al parti
dei i 1—0. N-au trecut de
cît 5 minute și același Cio
rîia execută o lovitură li
beră. Plonjează spectacu-

sin- 
din 

timpul 
jocului. Prac- 
de uzură, doar 
spectacolului, 

căruia echipa 
maluri-

doar 
ata- 

cluje-

los Constantin și înscrie cu 
capul: 2—0. In minutul 43. 
consemnăm două lovituri 
în bară, consecutive, „sem
nate" de Postelnicu și E. 
Ciprian, de la Minerul-Ști
ința Vulcan.

După pauză, jocul se 
desfășoară în aceeași notă

pedeapsă este exe- 
de Frățilă și scorul 
3—0. Piuă în fina- 
tidei, nimic de

ale 
Ni-

loase, oprite de mineri în 
ultima instanță, de Dina 
sau excelentul portar Gri
gore. Atacanții echipei gaz
dă reușesc să se desprin
dă de adversarii lor, să 
combine rapid și să cre
eze ocazii de gol. In 
50 Nichimiș pasează 
dreapta pînă la Petre 
pa, care nemarcat se 
dreaptă spre poarta 
versă, șutează puternic de 
la 10 m, portarul Feher 
intervine pe traiectoria 
mingii și reușește să o- 
prească balonul (mingea 
l-a lovit în plină figură și 
a părăsit terenul acciden
tat). In min. 60 Popa Pe
tre are posibilitatea 
mărească scorul, dar 
tează. Multe dintre „luftu 
rile" lui Colceag au 
ziat înscrierea celui 
doilea gol, 
în min. 73, c 
Nichimiș pătrunde 
culos în careul oaspeților, 
Ghete îl oprește din acțiu
ne doar prin fault, iar ar
bitrul acordă corect penal
ty. Execută Dina cu e- 
fect în plasă și 2—0.

Golul al treilea marcat 
în min. 86 de Pocșan nu 
mai pune în discuție vic
toria minerilor, învingă
tori pe drept într-un meci 
frumos, sportiv.

A arbitrat bine la cen
tru Florea Scoicaru, ajutat 
la tușe de Mihai Pen cea 
(Roșiori) și Teodor Bo- 
dea (București).

Ion BĂI.OI

min. 
pe 

Po- 
în« 
ad-

să 
ra-

întîi- 
de-al 
pînă 

î n d 
peri-

Fotbal, divizia C

de dominare a gazdelor. 
In min. 65, la un șut vio
lent al lui Dilja, portarul 
oaspeților respinge in
extremis. Cu 5 minute mai 
tîrziu, la o acțiune comu
nă Ciorîia—Dilja. se pe
trece o ratare incredibilă 
a primului. La o învălmă
șeală, în min. 70, 
unul dintre apărătorii oas
peților comite un henț în 
careu și arbitrul meciului 
dictează penalty. Lovitu-

* Vul-
Balas, 

(Osnaga), 
licu, E. 
i, Izsac,

S. B 1LOI

Portarul Feher respinge balonul, care apoi 
ceag.
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Plenara comună a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem al 

Dezvoltării Economice și Sociale
(Urmare din pag. n

cadrele din economie și 
sistemul financiar-bancar.

In prima zi a dezbateri
lor în plen, vorbitorii au 
relevat rolul hotărîtor al 
conducătorului partidu
lui și statului nostru in e- 
laborarea și fundamenta
rea programelor de dezvol
tare multilaterală, accele
rată a României socialiste, 
în perfecționarea întregii 
activități economico-socia- 
ie, în creșterea bunăstării 
națiunii noastre.

Subliniind că proiectul 
8c plan pentru anul 1986, 
elaborat sub conducerea 
directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, reflectă 
politica partidului și sta
tului în direcția creșterii 
continue a forțelor de pro
ducție, dezvoltării propriei 
baze energetice și de ma
terii prime, modernizării 
continue a agriculturii, îm
bunătățirii nivelului tehnic 
Și calitativ al produselor, 
vorbitorii au evidențiat că 
prevederile acestui docu
ment corespund pe deplin 
Directivelor celui de-al 
XIII-lea Congres al parti

■ ■«»*■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■

zSCTUzlMEdTM iN LAMK
Noi și ample manifestări 

împotriva înarmării nucleare
OTTAWA 17 (Agerpres). 

C,a Universitatea Charle- 
ton din Ottawa, s-a desfă
șurat conferința interna
țională studențească cu 
tenia „Pacea și se
curitatea internațională — 
rolul țărilor mici și mij
locii". '

Reprezentantul român a 
prezentat pe larg poziția 
României socialiste privind 
problemele păcii și securi
tății internaționale și rolul 
țărilor mici și mijlocii în 
viață internațională, iniția
tivele președintelui Nicolae 
Ceaușescu îndreptate spre 
soluționarea, în interesul 
tuturor popoarelor, a pro-

Ședința Comisiei permanente CAER 
pentru colaborare în domeniul transporturilor

BERLIN 17 (Agerpres). 
In R.D. Germană a avut 
loc cea de-a 73-a ședință 
a Comisiei permanente 
EAER pentru colaborare 
în domeniul transporturi
lor, la care au participat 
delegații din țările mem
bre ale CAER și R.S.F. 
Iugoslavia. Delegația ro
mână a fost condusă de

FILME
l PETROȘANI — 7 No- 
i iembrie: Răpirea fecioa- 
= relor; Unirea: Yankeii, 
! I—II; Parîngul: Rocky
i îi.
= LONEA: Raze pe ghea- 
\ tă.
î ANINOASA: Goya, I-II. 
| VULCAN — Luceafă- 
I rul: Jandarmul și extra- 
| tereștrii. 

dului, nivelurilor stabilite 
pentru anul viitor în schi
ța preliminară pe perioada 
1986—1990, sarcinilor cu
prinse în programele spe
ciale adoptate. A fost re
levată importanța pe care 
o au în fundamentarea pro
punerilor din proiectul de 
plan studiile și programele 
privind dezvoltarea cerce
tării științifice și extinde
rea progresului tehnic în 
toate domeniile de activi
tate, elaborate sub directa 
coordonare a tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim vi- 
ceprim-ministru al guver
nului, președintele Consi
liului Național pentru Ști
ință și Tehnologie.

Analizînd modul în care 
s.a acționat pentru înde
plinirea planului pe prime
le 5 luni ale acestui an, 
participanții la dezbateri au 
pus în evidență rezultatele 
pozitive obținute și au e- 
xaminat într-un spirit de 
înaltă exigență, cauzele 
care au generat înregistra
rea în această perioadă a 
unor neajunsuri în realiza
rea unor indicatori econo
mici și calitativi, făcînd, 
totodată, numeroase propu
neri pentru folosirea mai 

blemelor majore ale lumii 
contemporane.

A fost evidențiată impor
tanța marcării — în 1985 
— a Anului Internațional 
al Tineretului sub deviza 
„Participare, Dezvoltare, 
Pace" pentru sporirea con
tribuției tinerei generații la 
lupta pentru pace și dezar
mare, pentru dezvoltarea 
națională și o nouă ordine 
economică internațională, 
pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

☆
VIENA 17 (Agerpres). 

„Pentru pace, destindere și

Vasile Bulucea, ministrul 
transporturilor și teleco
municațiilor.

Comisia a examinat re
zultatele preliminare ale 
coordonării planurilor în 
acest domeniu pe perioada 
1986—1990, inclusiv propu
nerile de acțiuni pentru 
dezvoltarea căilor de trans
port și nodurilor de cale 
ferată.

LUPENI — Cultural: 
Pescărușul speranței.

URICANI: Cu cerul
sub picioare.

rv
20,00 Telejurnal. 20,20 i 

Actualitatea in economie, i 
20,35 Eile memorabile din i 
cartea luptei antifasciste i 
din România. 52 de ani i 
de la crearea Comitetului i 
Național Antifascist — î 
Documentar. 20,45 Teatru i 
TV. Oaspetele din faptul 
serii de Horia Lovinescu. i 
Premieră TV. (color). 21,50 i 
Telejurnal. 

eficientă a potențialului 
productiv existent, înca
drarea riguroasă în norme
le de consum aprobate, în 
vederea înlăturării tuturor 
rămînerilor în urmă și în
deplinirii ritmice, la un ni
vel calitativ superior a sar
cinilor de plan, îndeosebi 
a producției pentru export.

In cadrul plenarei au 
fost relevate, totodată, mă
surile întreprinse pentru 
asigurarea resurselor ener
getice la nivelul stabilit, u. 
tilizarea lor cu maximă e- 
ficiență, încadrarea în con
sumurile normate și elimi
narea oricăror forme de ri
sipă, precum și pentru va
lorificarea resurselor ener
getice refolosibile și a sur
selor neconvenționale de 
energie.

In cursul dezbaterilor 
s-au pus în evidență re
zultatele pozitive obținute 
în perfecționarea organi
zării și conducerii vieții 
economico-sociale, adînci- 
rea democrației socialiste 
și întărirea autoconducerii 
muncitorești, fiind create 
structuri politico-organiza- 
torice noi, revoluționare 
începînd de la nivel națio
nal și pînă la cel al fiecă
rei unități, menita să asi

dezarmare" — sub această 
deviză s-a desfășurat la 
Salzburg Conferința națio
nală a partizanilor păcii 
din Austria la care au luat 
parte peste 200 de delegați 
reprezentînd organizații 
antirăzboinice din întreaga 
țară. Vorbitorii au cerut 
opiniei publice să-și inten
sifice acțiunile împotriva 
militarizării spațiului cos
mic. Totodată, s-a cerut 
partizanilor păcii austrieci 
să participe într-un număr 
mare la demonstrațiile pen
tru pace care vor avea loc 
la Viena, la 27 octombrie.

A fost adoptat planul 
de colaborare tehnico-ști- 
ințifică pe perioada 1986 
—1990, acordindu-se o ma
re atenție dotării transpor
tului cu mijloace de înalt 
nivel tehnic, inclusiv apli
cării mai largi a tehnicii 
microprocesoarelor și robo
ților.

Mica publicitate
VIND Lada 1200. Deva, 

telefon 15176. (3856)

VIND sufragerie „Nina", 
nouă, plus comodă. Vul
can, strada Carpați 4, 
telefon 70374. (3859)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice), pe 
numele Peltan Alexandru, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (3860) 

gure participarea efectivă 
a clasei - muncitoare, a tu
turor oamenilor- muncii 
la conducerea activități
lor economice și sociale. In 
același timp, s-a subliniat 
necesitatea eliminării nea
junsurilor care mai există 
în legătură cu respectarea 
reglementărilor legale pri
vind autoconducerea mun
citorească, planificarea și 
aprovizionarea tehnico- 
matcrială, finanțele și pre
țurile.

Prin vii și puternice a- 
plauze, prin îndelungi o- 
vații, participanții la ple
nară și_au exprimat în re
petate rînduri, pe par
cursul lucrărilor, mîndria 
patriotică față de remarca
bilele realizări obținute în 
ultimele două decenii de 
poporul nostru, sentimen
tele de stimă și recunoștin
ță pe care oamenii muncii 
le nutresc față de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de 
numele căruia se leagă ne
mijlocit toate marile iz- 
bînzi în ampla operă de 
edificare a societății so
cialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră.

Lucrările plenarei con
tinuă.

Combinatul pentru lianți 
și azbociment Tg. Jiu 

încadrează urgent următoarele categorii de 
personal :

— impiegați de mișcare CFU
— șefi de manevră CFU
— manevranți CFU
— macaragii pentru poduri rulante și 

pentru automacarale
— lăcătuși mecanici
— muncitori necalificați pentru califi

care în meseria de mașiniști prin 
practică la locul de muncă.

Pentru tot personalul unității se asigură 
masa contracost la cantina combinatului, iar 
pentru nefamiliști se asigură cazarea la cămi
nele de nefamiliști ale unității.

Relații suplimentare se pot obține de Ia 
biroul personal-învățămînt-retribuirc, zilnic, 
între orele 7,15—15,30, la telefon 929/12628 
interior 212, 208.

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ ANINOASA 

încadrează urgent
— paznici

încadrarea conform Legii 57/1974 și De
cretului 335/1983.

Informații suplimentare Ia biroul OPIR 
al întreprinderii.

• BEIJING. După cum 
informează „Ziarul Arma
tei de Eliberare" — citat 
de agenția China Nouă — 
la Beijing a avut loc o șe
dință lărgită a Comisiei 
Militare Centrale, care a 
elaborat un program pri
vind reorganizarea armatei. 
Deng Xiaoping, președin
tele Comisiei Militare Cen
trale, a anunțat, în acest 

(ffi wufi
cadru, hotărîrea de a re
duce efectivele forțelor ar
mate chineze cu un milion 
de oameni. Totodată, au 
fost numiți ofițeri supe
riori tineri în posturile de 
conducere din comanda
mentele militare regionale.

• TEL AVIV. Aproape 
80 000 de salariați din ser
viciile publice, inclusiv din 
spitale, au intrat în grevă 
în Israel, în semn de pro
test față de creșterea con
tinuă a inflației și, impli
cit, a degradării condițiilor 
de trai — relatează agen
ția Associated Press. Rata 
inflației — amintește a- 
genția citată — a crescut 
cu 19,4 la sută în aprilie 
și din nou, cu 6,8 la sută 
în luna mai. In 1984, in
flația galopantă a atins pro
centul record de 445 la 
sută.

ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI UNELTE 
PENTRU PRESARE Șl FORJARE

TG. JIU 

încadrează
— prelucrători prin așchiere (strungari, 

frezori, rectificatori, sculcri-matrițeri, borh- 
werkiști, caruseliști), categoriile 2—7.

— lăcătuși — categoriile 2—7

— vopsitori industriali — categoriile 2—4.

Cei ce doresc să se încadreze se vor pre
zenta la sediul unității, strada Macului nr. 
1, biroul personal — învățămînt — retribui
re, cu actul de studii în original pentru pro
bă de lucru.

Alte lămuriri se pot obține la unul din 
următoarele numere de telefon: 17771, 18822, 
18302, 18303, interior 247.

PIERDUT permis de pes
cuit și chitanță de 300 lei 
pe numele loan Stroescu, 
eliberate de A.G.V.P.S. Pe
troșani. Le declar nule. 
(3858)

PIERDUT permis de pes
cuit pe numele Moga Ni
colae, eliberat de 'A.G.V.P.S. 
Petroșani. II declar nul. 
(3857)

CENTRUL DE CERCETĂRI 
PENTRU SECURITATE MINIERĂ 

PETROȘANI
V

anunță concurs pentru ocuparea posturilor de

— cercetător științific principal, gr. III

— cercetător științific
&

Pentru înscriere, candidații se vor pre
zenta la compartimentul personal al 
C.C.S.M. Petroșani.

Actele prevăzute în „Statutul pentru orga 
nizarea activității și promovarea personalu
lui de cercetare** se depun în termen de 30 
zile de la data publicării concursului.

Informații suplimentare la telefon 41621, 
41622, interior 154.
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