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TĂRII QT MAI MULT CĂRBUNE I
Cu planul semestrial îndeplinit

Sectorul VI, I.M. Lonea

de 
din 
Văii

Punerea în funcțiune la 
timp a capacităților 
producție în minele 
bazinul carbonifer al
Jiului revine colecti.
velor de mineri
din cadrul sectoarelor de 
deschideri și pregătiri, li
nul din aceste colective 
este cel al sectorului VI 
de la I.M. Lonea, care a să
pat de la începutul anu. 
lui aproape 2000 ml de ga
lerie, îndeplinind astfel 
planul semestrial înainte 
de termen. In perioada a- 
inintită s-au executat în 
plus, 6 ml lucrări de des
chidere și 10 ml lucrări de 
pregătire. S-au remarcat 
brigăzile conduse de Ște
fan Ceangă, Mihai Anton, 
Traian Botar și Ion Gitlan.

Probleme sub 
pe șantierele

Brigada Gavrilă Mesaroș, I.M. Paroșeni
Minerii mecanizatori din 

brigada lui Gavrilă Mesa
roș din cadrul sectorului I 
al minei Paroșeni, ce ex
ploatează un complex me
canizat de fabricație româ
nească pe stratul 15, ra
portează îndeplinirea sar
cinilor de plan pe primul 
semestru din acest an îna
inte de termen. De la în. 
ceputul anului, schimburi

le conduse de Mihai Băr- 
băcaru, Eugen Hălăuștean, 
Costică Coroi și Florea Voi- 
cu au livrat economiei na
ționale 18 145 tone de căr
bune, peste sarcinile plani
ficate. Această 
suplimentară de 
este rezultatul 
productivității

cantitate 
cărbune 
depășirii 

muncii 
planificate cu 2500 kg 
post.

pe

Brigada Pavel Dediu, I.M. Aninoasa
O altă brigadă de mineri 

mecanizatori 
îndeplinirea 
termen a sarcinilor 
plan pe primul 
Este vorba de brigada lui 
Pavel Dediu din sectorul I 
al I.M. Aninoasa, care ex-

raporteazâ 
înainte de 

de 
semestru.

SMA-2 pe stratul 
luna martie, cînd 
pus în funcțiune 
complex, minerii

de
3.
a

a- 
din
de

semnul urgenței 
din Valea Jiului

Ultimul an al actualului 
cincinal ridică probleme 
deosebite întreprinderilor 
de investiții. In anul 1985 
se prevede punerea în func
țiune a unor obiective de 
mare importanță pentru

- industria extractivă, a 
construcțiilor de mașini ’ și 
chimică, iar pe de altă

- parte se cere o pregătire 
temeinică a condițiilor de 
realizare a in
vestițiilor din 
primul an 
al cincinalului 
viitor. Sarcini
le din dome
niul investi
țiilor anului 
1985, în comparație cu 
media ultimilor patru ani, 
reprezintă o creștere valo
rică ele peste 200 milioane 
lei, din care 150 milioane 
lei la lucrările de cons
trucții și montaje. Numai 
pentru creșterea producți
ei de cărbune — prioritate 
absolută în investițiile 
municipiului — au fost a- 
locate fonduri bănești 
flbste 100 milioane do 
Pe lingă obiectivele 
domeniul investițiilor 
niere — mina Valea
Brazi, mina Lupeni-Sud și 
preparația Uricani — au ■ 
fost incluse în planul pe 
1985 importante fonduri 
destinate construcției de 
locuințe, dezvoltării dotă<- 
rilor edilitar-gospodărești, 
rețelelor do apă și gaz me-

Datorită unor neajun
suri înregistrate în activi
tatea antreprizelor do
construcții și montaje an
gajate cu lucrări în Valea 
Jiului, în ultimii 
semnalat rămîneri 
față de sarcinile 
valoric și 
imobilizări 
curi de 
montaj cu

ploatează un complex 
tip 
Din 
fost 
cest
schimburile conduse 
Mihai Podani, Traian Cer
na, Vasile Florea și Pavel 
Perdun au extras în plus 
sarcinilor de plan aproape 
4500 tone de cărbune. Cu 
toate greutățile de tectoni
că s-au obținut producti
vități medii de 13 tone pe 
post, cu vîrfuri de 15—16 
tone pe post, 
productivitatea
planificată a fost depășită 
în perioada amintită, cu 
700 kg pe post. (Gh.S.)

In medie, 
muncii

ani s-au 
în urmă 
planului 
atrag înd
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INVESTIȚIILE
ANULUI 1985

de 
lei. 
din 
mi-

de

fizic,
bănești în sto_ 
utilaje pentru 

durata de sta
ționare depă
șită. La înce
putul anului 
1985 valoarea 
lucrărilor 
investiții 
termene 
punere 

funcțiune întîrziate era 
peste 2,5 miliarde lei. In do
meniul construcției de lo
cuințe au rămas netermi
nate lucrări de finisaje 
exterioare la 24 de blocuri, 
din care 7 blocuri sînt 
restanțe din 1983, 2 blocuri 
din 1982, iar blocul 14 
B din Petroșani este nefi
nisat în exterior din 1981! 
Concomitent se înregis
trează mari rămîneri în 
urmă la lucrările de do
tare tehnico-edilitară și la 
cele de sistematizare, din 
zonele noilor cartiere de 
locuințe.

de 
cu 
de 
în 
de

Constantin FĂCEA, 
directorul Filialei Petroșani 

a Băncii de investiții

Plenara comună a Consiliului Național 
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, miercuri 
s-au încheiat lucrările ple
narei comune a Consiliului 
Național al Oamenilor 
Muncii din industrie, con
strucții, transporturi, cir
culația mărfurilor și finan
țe și a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și 
Sociale

Ultima ședință s-a desfă
șurat în aceeași atmosferă 
de puternică însuflețire, 
nare a pus în evidență sen
timentele de aleasă prețui-

re, de adîncă recunoștință 
pe care oamenii muncii, 
toți cetățenii țării, le poar
tă secretarului general al 
partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru activita
tea revoluționară ce o des
fășoară, consacrată împli
nirii aspirațiilor de progres 
și civilizație ale 
român, de a trăi 
și înțelegere cu 
poarele lumii.

împreună cu
Nicolae Ceaușescu, in pre
zidiu au luat loc membri 
ai Biroului Executiv al 
Consiliului Național al oa
menilor muncii și membri

poporului 
în pace 

toate po-

tovarășul

ai Biroului Permanent al 
Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și So
ciale.

La plenară au participat 
membri și membri supleanți 
ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al 
Tnembri ai C.C. al 
și ai guvernului.

De asemenea, au 
parte primi-secretari 
mitctelor , județene 
partid, alți activiști
partid și de stat, reprezen
tanți ai organizațiilor de

P.C.R.,
P.C.R.

ai
luat
Co
ty
de

(Continuare în pag. a 4-a)

Solemnitatea 
si titluri ale

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a -înmînat titlul de 
erou al muncii socialiste și 
ordine ale Republicii 
cialiste România clasa 
organizațiilor județene 
partid, consiliilor populare 
județene, unităților din in
dustrie, institutelor de cer
cetare științifică, ingine
rie tehnologică și de pro
iectare, unităților din con
strucții, agricultură și sil
vicultură, transporturi și 
telecomunicații, circulația 
mărfurilor, gospodăria co-

So-
I

de

conferirii unor înalte ordine 
Republicii Socialiste România

socialistă

au fost 
și mem- 

Comitetu- 
al 
ai

munală și prestări de ser
vicii, care au ocupat locul 
I în întrecerea 
pe anul 1984.

La solemnitate 
prezenți membri 
bri supleanți ai
lui Politic Executiv 
C.C. al P.C.R., membri 
C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernu
lui, precum și participant': 
Ia plenara comună a Con
siliului Național al Oame
nilor Muncii și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale.

Conferirea acestor înalte 
ordine și titluri ale Repu
blicii Socialiste 
constituie o nouii 
ventă mărturie a 
deosebite pe care 
și statul nostru, 
tovarășul 
Ceaușescu 
cii pline de abnegație și 
devotament a clasei mun
citoare, hărniciei și spiri
tului de inițiativă cu care 
a acționat în cursul anului 
trecut pentru îndeplinirea

România 
și eloc_ 
prețuirii 
partidul 
personal 

Nicolae 
o acordă mun-

(Continuare în pag. a 4-a)

Sustinem din inimă noua inițiativă de pace
a tovarășului NiCOLAE CEAUȘESCU, Apelul F.D.U.S.

(In pagina a 2-a)

Coordonate ale creșterii 
calității vieții• •

Este un adevăr binecu
noscut că acești 20 de ani 
de cînd la conducerea 
partidului și statului nos
tru se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au în
semnat, în ansamblul dez
voltării generale a țării, o 
accentuată creștere a nive
lului de trai, a calității 
vieții. Este și firesc a- 
cest lucru într-o societate 
al cărei scop este satis
facerea cerințelor oame
nilor muncii, pe baza 
muncii creatoare.

Dintre multitudinea de 
elemente. care definesc 
ceea ce sociologii numesc 
creșterea calității vieții, 
ne vom referi la două din
tre ele: dezvoltarea rețelei(Continuare in pag. a 2-a)

O nouă unitate comercială modernă

comerciale și a serviciilor, 
ele însele o expresie a crește
rii generale a nivelului de 
trai, ilustrarea preocupă, 
rii pentru satisfacerea u- 
nor cerințe sociale, în con
diții tot mai bune.

A apela la statistici în
seamnă a pune în eviden
ță un fenomen caracteris
tic acestor două decenii : 
în orașul Petroșani, de 
pildă, suprafețele comerci
ale utile au crescut, 
1984 față de 1965 cu 
la sută, iar volumul desfa. 
cerii diverselor mărfuri 
s-a dublat, în aceeași pe
rioadă. Luate în sine, ci
frele sînt grăitoare, dar 
semnificația lor socială 
este mult mai largă. Ele - 
ilustrează mărirea puterii 
de cumpărare a populației, 
rezultat al creșterii retri
buției, al ridicării nivelu
lui general de trai. In ace
lași cadru, al dezvoltării 
comerțului în Petroșani se 
cuvine să subliniem și un 
alt element, calitativ: 
peste 90 la sută din spați. 
ile comerciale sînt noi, 
construite la parterul blo-

în ’
211

lui sau în edificii proprii, 
adevărate repere arhitec
tonice ale localității, cum 
ar fi magazinul universal 
„Jiul" (cu o suprafață uti
lă de 8 400 de 
trați), cantina 
(960 m.p.) etc. 
menajări, care 
utilaje și agregate moder
ne, de condiții optime des
fășurării unui comerț civi
lizat sînt rodul unor im
portante investiții, expre_- 
sia grijii partidului și sta
tului’ nostru, â secretarii, 
lui general, pentru 
facerea cerințelor 
creseînde 
muncii.

O altă 
nificati vă 
tații vieții o reprezintă dez
voltarea serviciilor. Unii 
specialiști caracterizează 
această tendință drept 
proprie colectivităților în 
plin progres. Coordonată 
care se regăsește și în de
venirea, in acești ani, a 
cooperativei „Unirea" din

metri pă- 
restaurant 

Aceste a.
dispun de

satis- 
mereu 

ale oamenilor

componentă sem- 
a creșterii eali-

C.r. DIACONU

(Continuare 'u pag. a 2-a)

In pagina a 3-a
Creșterea necontenită a producției de cărbune extras 

implică
RESPECTAREA STRICTĂ A NORMELOR 

DE PROTECȚIE A MUNCII

.l-am cunoscut, pc mulți 
dintre cei 150 de mecanici 
de locomotivă ai Depoului 
C.E.R. Petroșani chiar la 
ei „acasă", în incinta uni
tății care, în paranteză fie 
spus, este 
invidiabilă 
farmacii.

Cu multă experiență în 
meserie, știind „pe de rost" 
nu numai traseul, ci și 
locomotiva, ei învață, to
tuși, permanent, „dînd 
seamă" de acest continuu 
efort de perfecționare, în 
cadrul Școlii personalului I 
care are loc bilunar.

Au, în cel mai înalt grad, 
conștiința responsabilității 
profesionale. Poate 
de aceea sînt atenți cu 
sănătatea lor '— pentru că 
de competența lor, de re
flexele lor depinde sigu
ranța a mii de călători, a 
mii de tone de marfă.

Iși fac, zi și noapte; da
toria, iar datoria lor 
seamnă și < 
nomică. Iată, 
cursul .lunii trecute, 
exploatarea 
toare a locomotivelor 
parcu rs, 
optimă a 
traseu, mecanicii 
lui au economisit 
de motorină, 
cu aproape 
consumurile 
aceste împliniri

de o curățenie 
chiar și de

in- ■ 
eficiență eco- 

, de pildă, în i 
prin 

corpspunză- 
in ;

prin Utilizarea 
motoarelor pe

Depou- 
: 2,5 tone 
micșorind 

11) la sută 
speeifi: e. La 

o conirî- , 
buție însemnată aduc co
muniștii, din rîndurile că
rora îi remarcăm, pe frun
tașii intre fruntași: Ioan 
June, Ion Szechereș, Rusa- 
lin Dănău, Emilian Stan, 
ciu, •■.Și, desigur, enumera
rea ar putea continua, pen
tru că mecanicii depoului 
din Petroșani 
mare 'familie,' 
bine sudat.

fornicază o 
Un ' colectiv

c.t.d. i
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Susținem din inimă noua inițiativă de pace 
a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

Apelul F.D.U.S.
VIBRANTE ADUNĂRI IN ÎNTREPRINDERI ȘI INSTITUȚII

Tinerețea se împlinește 
deplin și constructiv

bill — războiului, 
Dl — dezvoltării pașnice !

Intr-o atmosferă însufle- 
țitoare s-a desfășurat ieri, 
la intrarea în schimbul II, 
adunarea pentru dezarma
re și pace de la mina Uri- 
câni. Dominată de lozinci 
și pancarte, sala de apel a 
minei a devenit neîncăpă
toare pentru sutele de mi
neri, electrolăcătuși, me
canici, ingineri, maiștri 
și tehnicieni animați de 
dorința de a susține stră
lucita inițiativă de pace a 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ccaușescu, vibran
tele chemări cuprinse în 
Apelul F.D.U.S.

Din împuternicirea Con
siliului Orășenesc al 
F.D.U.S., adunarea a fost 
deschisă de tovarășul loan 
Geană, care a subliniat în
semnătatea acțiunilor ce 
au loc, în aceste zile, în 
întreaga țară, pentru sus
ținerea politicii de pace a 
partidului și statului nos
tru, inițiativele de presti
giu internațional ale tova
rășului Nicolae Ceausescu. 
Au luat cuvîntul Toader 
Adumitroaie, maistru mi
nier, Dumitru Cojocaru, 
secretarul comitetului

U.T.C. pe întreprindere. 
Viorica Răgan, președinta 
comitetului de femei, Tra
ian Ilamz, secretarul co
mitetului de partid. „Noi, 
minerii, s-a desprins din 
cuvîntul rostit de Toader 
Adumitroaie, muncim cu 
însuflețire pentru a da pa
triei mai mult cărbune. 
Dorința noastră, cea mai 
vie este de a trăi în înțe-

Probleme sub semnul urgenței 
pe șantierele din Valea Jiului

(Urmare din pag. 1)

O problemă deosebită, 
care se ridică pentru asi
gurarea condițiilor de re
alizare a investițiilor în 
a doua jumătate din acest 
an, o constituie obținerea 
aprobării unor finanțări 
suplimentare pentru unele 
obiective de investiții mi
niere, întrucît fondurile 
prevăzute în vechile do
cumentații, inițial apro
bate, sînt epuizate. Aceas
ta cu atît mai mult cu 
cît sarcinile mereu spori
te din domeniul industri
ei cărbunelui implică exe. 
cuția unor lucrări care nu 
au fost prevăzute în docu
mentațiile inițiale, așa 
cum este cazul extinderii 
grupurilor sociale, vestia
relor și băilor la I.M. Lu
peni, I.M. Vulcan și I.M. 
Aninoasa.

In domeniul construc
țiilor de locuințe, deși

celelalte 
întăririi 
popoare, 

cooperării 
avanta- 

națiunile

legere cu toate popoarele. 
De aceea, spunem un NU 
hotărît războiului, cursei 
aberante a înarmărilor, și 
un DA din inimă păcii pe 
întreaga planetă. Susținem, 
alături de întregul popor, 
inițiativa de pace a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
precum și toate 
acțiuni destinate 
încrederii între 
colaborării și 
pe baze reciproc 
joase, pentru ca 
lumii să se dezvolte liber 
și independent, pentru ca 
umanitatea să înregistreze 
noi pași pe calea progresu
lui și civilizației".

Intr-o deplină unitate 
de vederi, participants* la 
adunare au adoptat tex
tul unei telegrame adresa
te C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în 
care printre altele se spu
ne : „Acum cînd se împli
nesc două decenii de 
Congresul al IX-lea 
Partidului Comunist 
mân, sîntem mîndri 
marile realizări 
sub conducerea 
voastră înțeleaptă, 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și vă 
asigurăm că prin faptele 
noastre de muncă vom fa
ce totul pentru a contribui 
într-o măsură tot mai mare 
la creșterea producției de 
cărbune, la accelerarea 
ritmului de dezvoltare 
multilaterală a patriei și 
înaintarea României spre 
comunism".

la 
al 

Ro. 
de 

obținute 
duninea- 

mult

sarcinile de plan apar re
alizate, chiar depășite va
loric, în ceea ce privește 
planul fizic, de dare în fo
losință a 149 de aparta
mente în trimestrul I, 
n-a fost realizat. Depăși
rile valorice ale planului 
în primul trimestru au fost 
făcute pe seama terminării 
unor lucrări restante din 
anii anteriori, respectiv 
colo 424 de apartamente 
care au fost recepționate, 
dar la care nu au fost 
finalizate în întregime lu
crările de sistematizare a- 
ferente.

Un capitol deosebit îl 
constituie lucrările de gos
podărire comunală, unde 
de la începutul anului pî- 
nă în prezent se constată 
mari rămîneri în urmă fa
ță de prevederile planului. 
Probleme deosebite se ri
dică și în domeniul inves
tițiilor din planul comer
țului de stat. Rămînerile 
in urmă din acest dome

numai
întruniți ieri, în cadrul 

unei vibrante adunări, e- 
levii și cadrele didactice 
din liceele orașului Petro
șani și-au exprimat cu ti
nerească înflăcărare depli
nul atașament la politica 
de pace promovată cu con
secvență de România so
cialistă. In deschiderea mi
tingului organizat de Con
siliul municipal al 
F.D.U.S., s-au subliniat 
semnificațiile noii inițiati
ve a secretarului general al 
partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
exprimate în Apelul și 
Chemarea Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te.

Au luat, apoi, cuvîntul 
profesorii Horvath Gizela, 
de la Liceul industrial mi
nier, Margareta Rusu, de 
la Liceul de matematică- 
fizică, Gheorghe Conta, 
de la Liceul economic și 
de drept administrativ, ca
re au remarcat că amplul 
ecou internațional al noii 
inițiative a României ilus
trează, în actualele con
diții internaționale, actua
litatea fierbinte a poziției 
constructive a țării noastre, 
concentrînd însăși vocația 
milenară de pace a popo
rului nostru. In con
tinuarea adunării, în 
timpul căreia zeci 
de tineri purtînd portretul 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pancarte pe ca. 
re se afla înscris „Româ
nia — Pace", „Un NU ho- 

niu au o pondere însem
nată în planul ce revine 
constructorilor, iar unele 
din lucrări au fost doar 
începute și apoi abando
nate, așa cum e cazul ha
lei agro-alimentare din 
Petroșani, laboratorului 
de alimentație publică 
din Petroșani, magazinu
lui general din Uricani, 
halei agro-alimentare din 
Lupeni.

Pentru realizarea obiec
tivelor de investiții din 
acest an și pregătirea con
dițiilor de realizare a pla
nului din anul viitor, con
ducerile antreprizelor de 
construcții și montaje din 
Valea Jiului, beneficiarii 
lucrărilor de investiții, tre
buie să acorde atenția cu
venită rezolvării aces. 
tor probleme, să-și inten
sifice ritmul de execuție 
îndeosebi acum, în perioa
da de vară, cînd condiți
ile de muncă sînt mai fa
vorabile.

în pace
tărît armelor nucleare", 
„Dezarmare — Pace", își 
exprimau prin cîntece și 
poezii patriotice, revoluțio
nare, deplinul atașament 
la politica partidului nos
tru, au vorbit elevii 
Grigore Donose (Liceul in
dustrial minier), Bianca 
Fodor (Liceul de matemati- 
că-fizică), Elena Moldovan 
(Liceul economic și de drept 
administrativ), care au sub
liniat că noua inițiativă de 
pace se înscrie armonios 
în mărețele realizări ale 
țării noastre în acești 20 
de ani care ne despart de 
istoricul Congres al IX- 
lea al partidului, epocă 
indisolubil legată de înflă- 
căratul patriotism și pato
sul revoluționar care ca
racterizează pe conducă
torul nostru iubit.

In încheiere, colectivele 
de elevi și cadre didactice 
din fiecare liceu au adresat 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o telegramă prin 
care își exprimă recunoș
tința față de minunatele 
condiții de formare 
și dezvoltare a tine
rei generații, deplinul a- 
tașament la politica .de 
pace a României socialiste. 
„Susținem cu mîndrie pa
triotică — se arată în tele
grama trimisă de Liceul 
industrial minier — iniția
tivele de pace ale Româ
niei socialiste, ale dum
neavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu".

Coordonate ale creșterii 
calității vieții

(Urmare din pagina I)

Petroșani. Dimensiune 
conturată, elocvent, de ci
frele statistice: spațiile a- 
fectate serviciilor către 
populație au crescut, față 
de 1965, cu 380 la sută, 
toate fiind localuri noi, 
moderne, cu mobilier, apa
ratură și utilaje corespun
zătoare. Acest proces de 
dezvoltare va fi continuat, 
în anii 1985 și 1986 servi
ciilor către populație ur- 
mînd să le fie repartizate 
alte spații la parterul noi
lor blocuri, însumînd o 
suprafață de peste 3 200 
de m.p.

Și nu este vorba numai 
de o dezvoltare, să-i spu
nem extensivă, ci și de o 
creștere calitativă, eviden
țiată de promptitudinea și 
execuția servi ir, ci și 
de diversificarea acesto
ra, prin crearea a încă 60 
de activități, în funcție de 
cerințele populației. Chiar 
și numai o simplă enu

Instantaneu în secția „croit" a întreprinderii de 
tricotaje Petroșani. Foto : Al. TĂTAR

La Lupeni Piedici în calea •
ziarului spre cititor

Ieri, la primele ore ale 
dimineții, am efectuat un 
nou raid-anchetă la Lu
peni, cu scopul de a vedea 
în ce mod și în cît timp a- 
junge presa la cititori. Ia
tă ce am constatat...

La chioșcul nr. 313, 
din strada Viitorului, vîn- 
zătoarea Victoria Moldovan 
ne asigură că ziarele so
sesc la timp, în cantitate 
suficientă. Nu sînt reture. 
Desfacerea presei este asi
gurată între orele 7—13. 
In noul centru civic, chioș
cul nr. 307 este închis ! Un 
afiș lipit pe ușă anunță— 
laconic: „Plecată în con
ced — 18 iunie 1985 !". 
Nici un indiciu unde s-ar 
găsi ziare de vînzare. Am 
căutat ziarele la unitatea 
„FERO-METAL". Adică a- 
colo unde se vindeau cu 
alte prilejuri, cînd chioș
cul era închis. Nici aici nu 
erau. Și cînd te gînde.ști că 
tovarășa Catra din cadrul 
serviciului comercial ne-a 
asigurat că „ziarele se vînd 
la sticlărie". Aceeași situa
ție la magazinul „Porțela
nuri.Menaj" unde nu erau 
ziare, unitatea avînd orar 
tot de la ora 8. Deci, în-

merare a „firmelor" noi
lor unități este semnifi
cativă în această privință i 
curățătorie chimică, re
parații utilaje uz casnic, 
cojocărie, auto-moto, a- 
paratură electronică, te
levizoare, Înregistrări mu
zicale etc. Așa se face că 
unitățile cooperativei „U- 
nirea" din Petroșani au 
înregistrat însemnate creș
teri ale realizărilor la
principalii indicatori: la 
producția marfă industri
ală, în 1985 față de 1965, 
cu 382 la sută, la prestări
le de servicii către popu
lație cu 416 la sută. Aceas
ta și datorită ridicării ni
velului profesional al 
personalului muncilor, prin 
școli profesionale, școli 
postliceale și prin uceni
cie la locul de muncă, toți 
cei 600 de lucrători bene
ficiind de una dintre a- 
ceste forme, iar o parte 
dintre ei fiind policalifi- 
cați, tendință ce se va ac
centua în viitor. 

tr-un cartier cît un oraș, 
ziarele erau imposibil de 
găsit 1?

In cartierul Vîscoza I, 
la chioșcul nr. 312, vînză- 
toarea Maria Huțul este 
din nou în măsură să ne 
confirme că aici lucrurile 
merg bine. Nu același lu
cru se întîmplă în cartie
rul „Braia" unde cumpă
rarea unui ziar este o o- 
perațiune sortită eșecului— 
total. Chioșcul s-a desfiin
țat, altă soluție nu s-a 
„găsit", iar oamenii ori 
fac un drum în plus, ori 
renunță la presă...

In centrul vechi al ora
șului, Ia chioșcul nr. 311, 
vînzătoarea Gheorghița 
Imbir ne asigură că nici 
aici nu sînt probleme. 
Nici reture. Ziarele sosesc 
la timp. Aici se cuvine 
menționată străduința 
conducătorului auto S. Pop 
care cu autofurgoneta 21 
I1D 2173 cutreieră în fie
care zori Valea Jiului, a- 
sigurînd repartizarea pre
sei. Păcat că aceste efor
turi nu sînt susținute și de 
alți factori responsabili 
pentru ca presa să ajungă 
la timp la cititor.

In final, o problemă ca
re trebuie abordată. Cea
a orarului chioșcurilor. 
'Avînd în vedere faptul că 
sînt oameni ai muncii care 
ajung în oraș, de la locuri 
de muncă, după ora 15 
sau chiar 16 este nejudi- 
cios stabilit faptul de a 
se închide chioșcurile la 
acea oră. Cu siguranță — 
mai ales în noul centru ci
vic și pe strada Viitorului 
— un program care să a- 
sigure chioșcurile deschise 
și după-amiaza ar fi bine
venit Cel mai mult supă
ră închiderea chioșcurilor 
de ziare pe perioada con
cediului. Firesc, concediul 
este un drept legal al fie
căruia. Dar, se poate găsi 
soluția ca un vînzător să 
„acopere" concediile, prin 
rotație la toate chioșcurile. 
Nici soluția vînzării ziare
lor la unitățile comercia
le din acest cartier nu e 
cea mai fericită. Aceasta 
deoarece între orele 7 și 
8 magazinele fiind închise 
ziarele nu pot fi cumpă
rate. Toate aceste aspecte 
le supunem atenției I.C.S. 
Mixtă Lupeni, cu ferma 
convingere că, în cel mai 
scurt timp, vor fi găsite 
soluțiile adecvate.

Alexandru TĂTAR

FLORI. Peste 60 000 de 
flori (bumbișori, nu-mă- 
uita, sedum, irisemie, 
petunie, salvia, begonie, 
agera turn) formează „co
voarele" care înfrumuse
țează peisajul citadin al 
Văii Jiului, după cum 
ne informează șefa serei 
E.G.C.L. Petroșani, Elisa- 
beta Codea. (M.B.)

NU CHIAR DE SE
ZON. De la stația meteo
rologică Petroșani, Au 
rica Voiculescu ne infor
mează: în ultimele două 
zile precipitațiile s-au 
„cotat" la 4,7 litri/m.p. 
In continuare, vreme 
instabilă, cer înnorat, 
vînt potrivit din Nord. 
Deci, nu uitați să vă luați 
umbrelele ! (M.B.)

PĂSTRĂVI. Astăzi, la 
Filiala de vînătoare și 
pescuit sportiv Petroșani 
sosesc 150 000 puieți de 
păstrăv indigen, care vor

popula apele din zona 
Hațeg, Pui, Baru, Petro
șani. După cum aflăm de 

ASTAZI SE ÎNCHEIE cursurile trimestrului III 
pentru elevii din clasa a VIII.a. Școlile generale 
din Valea Jiului sînt absolvite in acest an de 
2492 elevi care vor susține în perioada 2—4 iulie, 
in liceele și profilurile la care numărul candidaților 
este mai mare decit al locurilor prevăzute în pla
nul de învățămînt, probe de concurs pentru treapta 
I de liceu. De miine și pînă în 27 iunie, elevii care 
termină azi cursurile depun cererile tip de .înscri
ere în clasa a IX-a (treapta I) la secretariatele li
ceelor, pentru care optează. La profilurile la care 
se susțin probe de aptitudini (marină, pedagogie, 
muzică, arte plastice, coregrafie), fișele de înscriere 
se depun piuă in 21 iunie. (TJS.)

la loan Stoica, secretarul 
Filialei, săptămîna viitoa
re vor mai sosi încă 

16 j 900 puieți, care vor 
popula lacul de la Valea 
de Pești și lacurile limi
trofe. Lac să fie... (M.B.)

CINEMATECA. „Tre
nul" este titlul filmului 
de cinematecă (coproduc
ție S.U.A. — Franța — 
Italia) care poate fi vizi
onat azi la cinematogra
ful „7 Noiembrie" din 
Petroșani de la orele 14, 
16, 18 și 20. (I.B.)

SEMNAL. Cu ani In 
urmă, era o plăcere să 
străbați cu mașina sau pe 

jos strada Karl Marx din 
Petroșani. Nu același lu
cru se poate face și a- 
cum, cînd strada a deve
nit loc de depozitare a • 
resturilor menajere, în | 
special lîngă unitatea nr. | 
33 Frizerie. Nu se poate i 
face nimic ? (GJS.)

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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•I Creșterea necontenită a producției de cărbune extras implică 

[respectarea stricta a «ormeeor DE PROTECTEE a muncii
Bunele rezultate confirmă 

eficienta preocupărilor
Creșterea producției de 

cărbune, sarcină de o 
deosebită importanță pen
tru minerii Văii Jiului, 
constituie in același timp 
și un puternic imbold pen
tru o activitate susținută 
în ceea ce privește asigu
rarea unor condiții optime 
privind siguranța muncii 
omului și zăcămîntului, a- 
tît de necesare îndeplini
rii acestei sarcini cu un 
pronunțat caracter patri
otic. Rezultatele înregistra
te de la începutul anului 
în acest domeniu de acti
vitate — protecția mun
cii — demonstrează o pre
ocupare constantă și efici
entă atît din partea speci
aliștilor, dar și 
lalți oameni ai 
Citeva exemple 
vente. Numărul 
accidentelor de 
tul anului este 
pe 100 mai mic decît 
aceeași perioadă a anului 
trecut. S-au redus substan
țial focurile 
mină, 
ceput 
nalat 
mină, 
te în 
nea, s-au redus foarte mult 
surpările. Aceasta demons
trează în primul rînd că

a celor- 
muncii. 

sînt eloc. 
total al 

la începu- 
cu aproa- 

în

endogene de 
De fapt, în acest în
de an nu s-au sem. 
decît două focuri de 
care au fost lichida- 
2—3 zile. De aseme-

s-a acordat o mai mare a. 
tenție instructajului făcut 
celor nou încadrați cît și 
instructajului periodic și 
la schimbarea locurilor 
de muncă, s-au folosit efi
cient toate mijloacele și 
metodele de pregătire pa 
linie de protecție a mun
cii. In al doilea rînd, re
zultatele amintite demons
trează valoarea deosebită 
pe care o are mecanizarea 
lucrărilor din abataje sau 
de la lucrările de pregă
tiri și deschideri nu nu
mai în ceea ce privește 
creșterea productivității 
muncii și a producției rea
lizate dar și legat de pro
tecția muncii omului. Ră
mînînd în domeniul meca
nizării, evidențiem și rea
lizările obținute pe linia 
aprovizionării formațiilor 
de lucru cu materiale, ac
tivitate mult îmbunătățită 
prin introducerea pe scară 
largă a monoraiurilor. O 
altă cauză care a condus 
la îmbunătățirea activită
ții de protecție a muncii o 
constituie introducerea și 
extinderea tavanului de 
rezistență pe stratele groa
se.

Se acordă o atenție mult 
mai mare lichidării stări
lor periculoase, preacci-

dentale cum sînt : coptu- 
rirea fronturilor de lucru 
și respectarea monografi
ilor de armare. Dar, pe 
lingă toate acestea, colec
tivele întreprinderilor mi
niere trebuie să insiste pe 
îmbunătățirea calității lu
crărilor de deschideri și 
pregătiri, pe respectarea 
graficelor de revizii și re
parații, mai ales la insta
lațiile vitale : compresoa- 
rele, mașinile de extracție 
și ventilatoarele princi
pale. Este necesar să se 
acorde mai multă atenție 
și să fie mai exigente în 
recepționarea elemente
lor de susținere atît pen
tru abataje cît și pentru 
lucrările de pregătiri și 
deschideri, mai ales din 
punct de vedere al calită
ții acestora și, nu în ulti
mul rînd, să se întărească 
preocupările pentru între
ținerea lucrărilor minie
re.

In felul acesta va crește 
gradul de siguranță a 
muncii omului în subteran 
și, în mod firesc, și rodni
cia activității sale produc, 
tive.
Ing. Traian AVRAMESCU, 

Inspector șef, 
I.S.T.P.M. Hunedoara 

grupa Petroșani

MINERI, INGINERI, 
TEHNICIENI !

Respectind cu rigu
rozitate normele de 
protecție a muncii, 
asigurați condiții op
time îndeplinirii inte
grale și ritmice a pre
vederilor de plan, 
unei activități econo
mice eficiente, în de
plină siguranță!

Consecvență in aplicarea 
măsurilor - siguranță in 

exploatare

I
B
iI
5|
C

EI

Lor
In minerit, mai mult ca 

în oricare alt domeniu de 
activitate productivă, in
dividualismul nu are ce 
căuta. Aici, fiecare, sau 
mai bine zis majoritatea 
oamenilor nu întreprind 
o acțiune fără să se gîn. 
dească la consecințele pe 
care Ie poate avea asu
pra ortacilor de la locu
rile de muncă vecine. Cu 
toate acestea, mai 
încă oameni care, 
dorința ca lor
meargă bine, nu mai țin 
cont de ce se poate în-

cărbune 
acțiunile 
In fiecare

am 
de 

sap-

, Condițiile geo-tectonice 
de zăcămînt în perimetrul 
unde ne desfășurăm acti
vitatea nu ne.au permis 
pînă acum introducerea u- 
nor tehnologii 
mecanizării, 
metodele de 
clasico 
și abataje cu trepte răs
turnate. In aceste condiții, 
la care trebuie adăugat și 
faptul că exploatăm strate 
subțiri cu înclinare mare 
— peste 60 grade — 
acordăm o atenție deose
bită creării unor condiții 
de muncă optime în depli
nă siguranță a muncii și 
zăcămîntului.

Ce am întreprins și în
treprindem în consecință. 
In primul rînd, 
pentru a evita depunerile 
de praf de cărbune, care 
pot fi în cantități apreci
abile datorită lungimii 
fronturilor și înclinării mari 
(o bucată de cărbune care 
se rostogolește pe o lungi
me de peste 100 m la o 
înclinare mai mare de 60 
de grade, cum 
neam, este deja 
praf de cărbune) 
la 
bloc cu apă sub presiune 
prin găuri de sondă fora
te din 20 în 20 de metri, 
din galeria de bază spre 
galeria de cap. Totodată, 
la fiecare punct de de
versare — avem cîte 4—5 
transportoare TR-3 pe 
flux de peste 200 m — 
sigurăm pulverizarea 
aer-apă, pulverizatoare 
vînd montate și în gale
ria de cap. Pentru a evita 
posibilitatea aprinderii

prafului de 
intensificat 
șistificare.
tămînă avem programe de 
executare a șistificării de 
trei ori.

O altă problemă căreia 
îi acordăm o atenție deo
sebită — întreținerea lu
crărilor miniere. Acestea, 
dacă nu sînt întreținute co
respunzător, fiind execu
tate pe strat și avînd ex
ploatate panouri în partea 
superioară, datorită pre
siunilor excesive și-ar re
duce gabaritul și ne-ar 
crea probleme serioase a- 
tît în ceea ce privește a. 
provizionarea locurilor de 
muncă dar și legat 
respectarea normelor 
protecție a muncii. Evităm 
asemenea situații prin ac
țiuni continue de întreți
nere cu cele două formații 
constituite în mod special 
pentru acest scop.

In cadrul acelorași pre
ocupări, pentru crearea u- 
nor condiții optime din 
punct de vedere al norme
lor de protecție a muncii, 
menționăm strădaniile de
puse pentru evitarea acu. 
mulărilor de metan în spa
tele fronturilor. Or, pen
tru aceasta, cu operativita
te, la fiecare 10 m avan
sare răpim susținerea din 
galeriile de cap și de bază.

Aceste măsuri, aplicate 
cu consecvență, au un co
respondent firesc și în re
alizarea sarcinilor de pro. 
ducție. Plusul la zi pe a- 
ceastă lună depășește 200 
tone de cărbune.

moderne, a 
rămînînd la 

exploatare 
abataje cameră

1
să le fie bine, celorlalți...

Drept 
mulat 
trație 
sistemul de decuplare a 
energiei, nu numai la lo
cul său de muncă ci și la 
un abataj mecanizat din 
vecinătate a cărei produc, 
ție a fost întreruptă, din 
acest motiv, timp de do
uă ore.

Pe ei, pe cei doi, nu-i 
interesa decît activitatea 
de la locurile lor de mun
că, lor să le fie bine, ce
lorlalți...

c
tîmpla altora. In acest 
sens, două cazuri concre
te de la mina Paroșeni. 
Maistrul minier Eugen 
Ardeleanu într-una din 
primele zile ale acestei 
luni manevrase ușile de 
aeraj pentru a mări de
bitele de aer la locurile 
de muncă din revirul 
său. Nici nu anunță sec
torul de aeraj. 
cința — dereglarea 
telor de aeraj la 
locurile de muncă 
zonă, creînd astfel 
bilitatea acumulărilor de

I

ceII
I
IL
Primii pași spre subteran 

călăuziți cu 
și mare

sînt 
din 

să le

un tînăr care do
se încadreze in 

mina-școală de 
constituie

Conse- 
debi- 
toate 

din 
posi-

competență 
atentie

metan peste limitele ad
mise. Sigur, s-a inter
venit operativ de către 
organele de specialitate, 
dar actul nu poate fi ca
lificat altfel decît ca un 
act necugetat, mai ales că 
vine din partea 
maistru minier.

Cel de-al doilea 
Minerul șef de 1 
Iosif Lucaci, care lucra 
cu combina la galeria de 
cap, panoul II din stratul 
5, în 17 iunie, nu ia mă
suri pentru asigurarea 
coloanei de aeraj parțial.

urmare s-a acu- 
metan la o concen
tre a declanșat

j
c

unui

i caz. 
schimb,

E
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de

Pentru 
rește să 
subteran 
la I.M. Vulcan 
un prim contact cu reali
tățile viitoarei activități. 
Dotarea tehnică, lucrările 
miniere existente permit 
viitorilor mineri — care 
aici încep a deprinde pri
mele noțiuni de protecție 
a muncii, pornind de la 
cele mai elementare nor
me — să-și însușească, în
tr-un cadru adecvat un 
bogat bagaj de cunoștin
țe atît de necesare mese
riei pe care au îmbrățișat-o. 
La rîndul lor, instructorii, 
cadrele tehnico-inginerești 
care se ocupă de pregăti
rea tinerilor nou încadrați 
au posibilitatea să-și ex
pună într-un mod cît mai 
atractiv și eficient temele 
prezentate. In felul acesta,

acțiunea de instruire 
tinerilor se desfășoară 
condiții optime într-un 
dru adecvat, căruia , nu.i 
lipsește decît sarcina de 
plan pentru a fi o mină în 
adevăratul sens al cuvîn- 
tului.

La toate acestea se 
daugă, bineînțeles, și 
meroase alte metode 
mijloace folosite pentru 
îmbogățirea cunoștințelor 
de protecție a muncii, 
pentru testarea deprinde
rilor și cunoștințelor în
sușite. Cu alte cuvinte la 
mina Vulcan, la centrul de 
instruire a viitorilor mi
neri se depun eforturi' stă
ruitoare pentru pregăti, 
rea lor temeinică în ceea 
ce privește cunoașterea și 
aplicarea normelor de pro
tecție a muncii.

g

c
c

injectarea

mai spu- 
o sursă de 
am trecut 
întregului

un
a- 
cu 
a.

Ing. Ghcorghe NEGRUȚ, 
șeful sectorului II, 

I.M. Aninoasa

Pagină realizată la cererea
Combinatului minier Valea Jiului

Fermitate
La întreprinderea mini

eră Livezcni abaterile de 
la normele de protecție a 
muncii sînt analizate cu 
toată exigența și sancțio
nate cu fermitate pen
tru preîntîmpinarea repe
tării lor. Dăm în acest sens 
cîteva exemple din ultima 
săptămînă. Dulgherul Du
mitru Cîrlea de 
rul aeraj, pentru 
trat în subteran 
întîrziere și fără 
autosalvare.

la secto- 
că a in- 
deseori cu 
masca de

a fost penali-

împotriva celor certați cu 
zat cu 20 la sută din re
tribuție. Minerilor Petre 
Puiu și Constantin Căpri
ță (primul șef de brigadă 
chiar), pentru nerespectarea 
tehnologiei _de lucru la 
tonare, li s-a .retras 
treaptă 'lin retribuție 
tinip de o lună. Unui 
miner de la sectorul 
investiții, Gheorghe 
dan, pentru că și-a permis 
să ' dosească fluxul 
benzi de la orizontul 
drept mijloc personal de

be- 
o 

pe 
alt 
de 

Pro-

de
300

transport (circula pe 
dă) i-a fost aplicată 
mendă contravențională 
de 500 de lei. Tot cu amen
dă, dar în valoare de nu- 

■ mai 300 de lei pentru fie.
care au fost sancționați 
semnaliștii de la suprafa
ță, de la puțul auxiliar E 
— Rusu Burdea, Ileana 
Szabo și Nicolae Muștiuc 
— vinovați pentru distru
gerea panourilor luminoa
se de protecție a muncii, 
care atrăgeau atenția a-

ban- 
o a-

disciplina
supra pericolului creat de 
introducerea în subteran 
a rechizitelor de fumat și a 
necontrolării la timp a a- 
cumulărilor de metan.

Promptitudinea și fer
mitatea cu care sînt sanc
ționate abaterile de 
normele de protecție 
muncii constituie, în 
din urmă, un mijloc
cient de educare a celor 
care sînt certați cu disci- 
plina.

la 
a 

cele 
efi-
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Plenara comună a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem 

al Dezvoltării Economice și Sociale
(Urmare din pag. P

masă șl obștești, cadre de 
conducere din ministere și 
instituții centraje.

Plenara comună a scos 
în evidență faptul că cel 
de-al IX-lea Congres al 
partidului, care a ales în 
funcția supremă de con
ducere pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a inaugurat pe
rioada celor mai remarca
bile înfăptuiri din întreaga 
istorie a României, etapa 
de profunde înnoiri în toa
te domeniile vieții politice, 
economice și sociale.

De la înalta tribună a 
plenarei s-a subliniat a- 
precierea deosebită de care 
se bucură în întreaga lume 
activitatea neobosită a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
desfășurată în scopul apă
rării celui mai de preț bun 
al omenirii — pacea, edifi
cării unei lumi mai drepte 
și mai bune pe planeta 
noastră.

Intr-o deplină unitate 
de cuget șl simțire, cei
care au luat cuvîntul au 
dat expresie satisfacției de
pline și mîndriei patriotico 
ale tuturor fiilor țării față 
de tot ceea ce poporul ro
mân, sub conducerea înțe
leaptă, clarvăzătoare a 
partidului, a secretarului 
său general, a în
făptuit în acești douăzeci 
de ani de cînd în fruntea 
partidului și a țării se află 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ale cărui întrea
gă viață și activitate sînt 
puse în slujba înfloririi pa
triei, a afirmării demne 
și libere a acesteia în rîn- 
dul națiunilor lumii.

Exprimînd acordul de
plin cu documentele supu
se dezbaterii, vorbitorii au 
subliniat că prevederile 
proiectului planului națio
nal unic, elaborat sub con
ducerea directă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
corespunde cerințelor asi
gurării progresului econo- 
mico-social neîntrerupt al 
țării, ale accentuării dez
voltării intensive a tuturor 
ramurilor economice, fiind 
în concordanță deplină cu 
hotărîrile celui de-al XIII- 
lea Congres al partidului. 
S-a subliniat, totodată, 
că aceste prevederi, care 
reflectă posibilitățile reale 
ale economiei, asigură con
tinua dezvoltare a patriei, 
ridicarea României pe 
culmi tot mai înalte de 
progres și civilizație.

Dezbaterile au prilejuit 
o analiză aprofundată, e- 
xigentă, a muncii desfășu
rate pentru realizarea pla
nului național unic pe pri
mele cinci luni ale anului 
curent, a nodului cum se 
acționează în continuare 
pentru îndeplinirea tutu
ror prevederilor stabilite, 
vorbitorii făcînd o serie 
de propuneri în vederea 
înfăptuirii integrale a sar
cinilor pe 1985. In acest 
cadru s-a subliniat nece
sitatea adoptării de către 
consiliile oamenilor muncii 
din toate sectoarele de ac
tivitate, a unor măsuri bare 
să asigure înlăturarea ne
ajunsurilor manifestate în 
realizarea sarcinilor de 
plan, recuperarea tuturor 
rămînerilor în urmă înre
gistrate în anumite ramuri 

de activitate, îndeplinirea 
ritmică. în condiții de efi
ciență sporită a producției 
fizice, marfă și realizarea 
exemplară a planului de 
export.

O atenție deosebită a 
fost acordâtă necesității 
înfăptuirii programelor de 
creștere mai accentuată a 
productivității muncii și de 
perfecționare a organizării 
producției și a muncii, de 
folosire a întregii capaci
tăți a mașinilor, utilajelor 
și' instalațiilor, . de ridicare 
a calității produselor la ni
velul celor mai înalte per
formanțe pe plan mondial, 
de valorificare superioară 
a materiilor prime și ma. 
tcrialelor, a forței de mun
că, de reducere a consumu
rilor specifice de energie 
și combustibili, pentru ri
dicarea activității în toate 
domeniile la nivelul cerin
țelor stabilite de Congresul 
al XIII-lea al partidului. 
A fost relevată importanța 
pe care o au dezvoltarea 
cercetării științifice și in
troducerea pe scară largă 
a cuceririlor progresului 
tehnico-științific în pro
ducție, în vederea soluțio
nării mai rapide a proble
melor complexe pe care le 
ridică dezvoltarea șl mo
dernizarea continuă a eco
nomici naționale.

Participanții la discuții 
au dezbătut pe larg obiec
tivele stabilite pentru dez
voltarea bazei energetice 
și de materii prime, utili
zarea rațională, a energiei 
electrice și termice, a gaze
lor naturale, atragerea în 
circuitul productiv a sur
selor refolosibile și necon

venționale și au prezentat 
măsurile luate, la nivelul 
ministerelor, centralelor in
dustriale. al întreprinderi
lor, în vederea îndeplinirii 
integrale a acestor obiecti
ve.

Au fost evidențiate, în 
același timp, acțiunile con
sacrate recuperării, recon- 
diționării și refolosirii ma
terialelor, pieselor și sub- 
ansamblelor, evidențiin- 
du-se largile posibilități 
care există în vederea in
tensificării activității în 
acest domeniu, de deosebită 
importanță pentru economia 
națională.

In cursul dezbaterilor s-a 
subliniat că un'rol impor
tant în înfăptuirea planu
lui național unic de dez
voltare economico-socială 
a României pe anul în 
curs și în anii următori îl 
au aplicarea ansamblului 
de măsuri privind conso. 
lidarea mecanismului eco- 
nomico-financiar, așeza
rea fermă a activității tu
turor unităților pe princi
piile autoconduceril mun
citorești și autogestiunii.

Participanții la plenara 
comună au dat expresie 
angajamentului tuturor co
lectivelor de muncă pe ca
re le reprezintă de a ac
ționa în continuare, cu 
toată fermitatea și răspun
derea, sub conducerea ne
mijlocită a organizațiilor 
de partid, a consiliilor oa
menilor muncii, organisme 
cu un caracter larg demo
cratic, pentru înfăptuirea 
obiectivelor înscrise în do
cumentele dezbătute și a- 
doptate, care asigură dez

voltarea țării în direcțiile 
și ritmurile stabilite de 
Congresul al XIII-lea al 
partidului, continua întă
rire a puterii economice a 
patriei noastre, ridicarea 
permanentă a nivelului de 
trai material și spiritual 
al poporului, înaintarea 
fermă a României pe ca
lea edificării societății so
cialiste multilateral dez
voltate și creșterea continuă 
a prestigiului său în rîn- 
dul națiunilor lumii.

Plenara comună a apro
bat în unanimitate proiec
tul planului național unic 
de dezvoltare economico- 
socială a României în anul 
1986, celelalte documente 
aflate pe ordinea de zi, la 
a căror dezbatere au luat 
cuvîntul, în plen și pe sec
țiuni. 356 de tovarăși.

In continuare, a fost a- 
doptată, în unanimitate, 
Ilotărîrea-chemare a Ple
narei comune a Consiliu, 
lui Național al Oamenilor 
Muncii, din industrie, con
strucții, transporturi, cir
culația mărfurilor și finan
țelor și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale,

Ea propunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ple
nara a hotărît, într-o at
mosferă plină de însufleți
re, să lanseze un Apel pen
tru pace, care se va da pu
blicității.

Primit cu cele mai cal
de sentimente de dragoste 
și prețuire, cu puternice 
ovații, în încheierea lucră, 
rilor plenarei a luat cuvîn
tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Urmărită cu cel mai viu 
interes, cu profundă satis

facție, cu deplină aproba
re, cuvîntarea conducăto
rului partidului și statului 
nostru a fost subliniată în 
repetate rînduri cu vii și 
îndelungi aplauze. Parti
cipanții au aclamat cu în
suflețire pentru partid și 
secretarul său general, 
dînd astfel expresie senti
mentelor de profundă dra
goste, prețuire și recunoș
tință pe care întreaga na
țiune le poartă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
neobosita sa activitate în 
slujba înfloririi multilate
rale a României socialiste.

Aprecierile și îndemnu
rile cuprinse în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au găsit un pu
ternic ecou în inimile și 
conștiința tuturor celor 
prezenți la acest mare fo. 
rum ai democrației noas
tre muncitorești, revolu
ționare. Intr-o atmosferă 
entuziastă, plină de însu
flețire, ei au dat glas voin
ței tuturor oamenilor mun
cii de a aplica neabătut 
în practică indicațiile și 
orientările secretarului ge. 
neral al partidului, de a 
acționa cu dăruire și ab
negație pentru îndeplini
rea în cele mai bune con
diții a obiectivelor și sar
cinilor stabilite de Congre
sul al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român, o- 
magiind astfel aniversarea 
a două decenii de cînd 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se află în frun
tea partidului și a țării, a 
luptei poporului pentru 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a 
comunismului pe pămîntul 
României.

Solemnitatea conferirii unor înalte ordine și titluri 
ale Republicii Socialiste România

(Urmare din pag. 1) 

ritmică și la un nivel cali
tativ superior a sarcinilor 
de plan, pentru creșterea 
eficienței întregii activi
tăți. Totodată, acordarea 
înaltelor distincții constitu
ie un puternic imbold pen
tru o activitate mai susți
nută și mai intensă în a- 
cest ultim an al actualului 
cincinal în vederea dez
voltării continue a patriei 
noastre, sporirii avuției 
naționale, a nivelului de 

civilizație și bunăstare a 
poporului nostru.

In cuvinte calde de 
profund respect și recu
noștință, președintelui Re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu i-au fost adre
sate mulțumiri în numele 
tuturor celor care au pri
mit înalte distincții, de că
tre tovarășii Vasile Băr. 
bulescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Olt 
al P.C.R., Cornel Pacoste, 
prim-secretar al Comitetu
lui județean Timiș al P.C.R.,

Constantin Leonard, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Iași al P.C.R., Vic
toria Fieroiu,'secretar al 
Comitetului de partid al 
Institutului de cercetări 
chimice București, Stelian 
Necula, director al între
prinderii de utilaj chimic 
Grivița Roșie, Pătru Păun, 
director al întreprinderii 
electrocentrale „Porțile de 
Fier“, Ioan Galea, pre
ședintele Consiliului Unic 
Agroindustrial Peciea, ju
dețul Arad.

In încheierea solemnită
ții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a adresat celor dis
tinși, tuturor colectivelor 
de muncă, întregii noas-' 
tre clase muncitoare felici
tări și urări de noi succese 
în activitatea pe care o 
desfășoară pentru înflori
rea patriei noastre.

Aplauzele și ovațiile ce
lor prezenți au dat expre
sie voinței ferme a întregu
lui nostru popor de a trans

pune în viață hotărîrile Con
gresului al XIII-lea, pre
vederile programului parti
dului de edificare a so
cialismului și comunismu
lui în patria noastră.

★
In numele tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de 
Stat a înmînat, miercuri 
după.amiază, în cadrul u

nei festivități care a avut 
loc la Palatul Marii Adu
nări Naționale, distincții 
ale Republicii Socialiste 
România organizațiilor ju
dețene de partid, consili
ilor populare județene, u- 
nităților economice și ins
titutelor de cercetare ști
ințifică, inginerie tehnolo
gică și de proiectare care 
au ocupat locurile 2 și 3 
în întrecerea socialistă pe 
anul 1984, precum și di
plome de onoare.

<
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La încheierea campionatului diviziei A de fotbal
Rezultatele înregistrate în 

ultima etapă :
București : Steaua — S.C. 

Bacău 1—0 (1—0). Unicul 
gol a fost marcat, în mi
nutul 26, de Boloni. Bucu
rești : Dinamo — F.C. Ba
ia Mare 2—0 (1—0). Punc
tele au fost înscrise de Ci
rac (min. 43, din lovitură 
de la 11 m) și Dragnea 
(min. 83). Slatina : F.C. Olt 
F.C.M. Brașov 2—1 (2—0). 
’Au marcat: Turcu (min. 
13), Pena (min. 39), respec
tiv, Kramer (min. 52). Pi
tești : F.C. "Argeș — Jiul 
Petroșani 2—0 (0—0). Am
bele goluri au fost realiza

te de Moiceanu (min. 46 
și min. 50). Tg. Mureș: 
Ă.S.A. Tg. Mureș — Poli
tehnica Iași 1—0 (0—0). 
Ciorceri a înscris golul 
victoriei în minutul 84, 
după ce în minutul 38 ra
tase o lovitură de la 11 m. 
Timișoara : Politehnica Ti
mișoara — F.C. Bihor O- 
radea 1—0 (1—0). Golul 
a fost marcat de Giuchici 
(min. 7). Buzău : Gloria — 
Rapid 3—1 (2—0). Punc
tele au fost marcate de 
Dudu Georgescu (min. 4, 
min. 35 și min. 67), res
pectiv, Rada (min. 50). Hu
nedoara: Corvinul — Uni

versitatea Craiova 2—1 
(1—0). Autorii golurilor: 
Tîrnoveanu (min. 5, Văe- 
tuș min. 84), respectiv, 
Săndoi (min. 65). Km, Vil- 
cea : Chimia — Sportul stu
dențesc 1—0 (0—0). Golul 
victoriei echipei gazdă a 
fost înscris de Basno (min. 
85, din lovitură de la 11 
m).

In clasamentul final, pe 
primul loc s-a situat echi
pa Steaua — 54 puncte, ur
mată de formațiile Dinamo 
— 52 puncte, Sportul stu
dențesc— 48 puncte,, Uni
versitatea Craiova — 39 

puncte, Gloria Buzău — 34 
puncte, A.S.A. Tg. Mureș 
— 33 puncte, F.C. Argeș 
Pitești — 32 puncte, Cor
vinul Hunedoara — 32 
puncte, Politehnica Timi
șoara — 32 puncte, I<C. 
Bihor Oradea — 31 puncte, 
Rapid — 30 puncte, F.C.M. 
Brașov — 30 puncte, F.C. 
Olt — 30 puncte. Chimia 
Rm. Vîlcea — 29 puncte, 
S.C. Bacău — 28 puncte. 
Jiul Petroșani — 28 punc
te, F.C. Baia Mare — 26 
puncte, Politehnica lași — 
24 puncte.

(Agerpres)

MEMENTO
FILME

PETROȘANI — 7 No- 
I iembrie: Răpirea fecioa

relor; Unirea : Yankeii, 
I-II ; Parîngul: Rocky II.

PETRI LA: Viaductul.
LONEA: Răfuieli per

sonale.
AțJINOASA: Goya, I-II. 

| VULCAN — Luceafă
rul: Jandarmul și extra
terestrii.

LUPENI — Cultural: 
Pescărușul speranței.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro- 

I gramarea filmelor aparțin 
I întreprinderii Cinema

tografice Județene Ilune- 
| doara.

TV
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Studioul tineretului

— Epoca Ceaușescu.
21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.
PKONOEXPRES |

Numerele extrase la tra- I 
gerea I’ronoexpres din 19 | 
iunie 1985 :

Extragerea I : 37 24 7 
39 42 22

Extragerea a II-a : 5 17 * 
35 45 23 31 I

Fond total de cîșțiguri : I 
916 607 lei, clin'care 57 312 ' 
lei, report la categoria 1. I

MEMENTO
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