
4roșu
PROLETAR/ DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚl-VA I

E îML'niHikMiULljllil.Lil?
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

ANUL VIUL, NR. 10 395 | SIMBĂTÂ, 15 FEBRUARIE 1986 1 4 PAGINI — 50 BANI

ȚÂRII, CÎT MAI MULT CĂRBUNE! 1
......... - —«

IN SPIRITUL INDICAȚIILOR ȘI ORIENTĂRILOR
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Minerii Văii Jiului au extras

Cea mai mare producție zilnică
♦ 32 091 tone de cărbune, cea mai mare producție zilnică ob

ținută de la începutul anului, au extras minerii Văii Jiului, joi, 13, 
februarie.

♦ 5 026 tone de cărbune peste prevederile de plan au acu
mulat, de la începutul lunii, minerii de

extras
de la

♦ 2 013 tone de cărbune au 
ale zilei de 13 februarie, minerii 
Lupeni, Barbă te ni și Uricani.

Puternic mobilizați de 
îndemnurile secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu, de exigențe
le formulate la recenta 
ședință a Comitetului 
Politic Executiv al 
al P.C.R., minerii 
Jiului au trecut cu 
rîre la îndeplinirea

la Lupeni.
peste prevederile de plan 
Lonea, Vulcan, Paroșeni,

cărbune ex-
general,

producția de 
tras a fost, în 
într-o continuă creștere, 
situîndu-se la o medie de 
peste 30 000 de tone, reă- 
lizînd, în jumătate din 
perioada scursă din fe
bruarie producții zilnice 
de peste 31000 țone. E-

Jiului au 
mai mare 

la începutul 
de

C.C.
Văii 

hotă- forturile și strădaniile de- 
. pro

gramului de creștere su
plimentară ă producției 
de cărbune. Zi de zi, de 
la începutul acestei luni

puse pentru creșterea 
producției de cărbune ex
tras s-au materializat în 
succesul înregistrat joi, 
13 februarie, zi în care

minerii Văii 
obținut cea 
producție de 
anului — 32 091 tone 
cărbune, cu 145 de tone 
mai mult decît sarcina 
planificată.

Cea mai însemnată con
tribuție la obținerea a- 
cestui succes au avut-o 
minerii de la Lupeni, ca-

Dorin GHEȚA

(Continuare tn pag. a 2-a)

încheierea lucrărilor Plenarei 
lărgite a Consiliului Național 

al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii . g 

și Gospodăririi Apelor
In prezența tovarășului-

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, vineri, 14
februarie, au continuat lu-

41.___ 1 ll..„l._ a
Consiliului Național al A— 
griculturii, Industriei A- 
limentare. Silviculturii și

crările Plenarei lărgite

Gospodăririi Apelor.
Sosirea tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu, în 
Sala Palatului Republicii, 
a fost întîmpinată cu pu
ternice aplauze, cu urale 
și ovații, întreaga asis
tență aclamînd îndelung, 
cu însuflețire, pentru 
partid și secretarul său ge
neral.

In cursul dimineții, lu
crările au fost reluate în 
plen.

Participanții la dezba
teri au reafirmat, de la 
tribuna plenarei, senti
mentele de fierbinte dra
goste și profundă recu-

noștință față de conducă
torul iubit al partidului și 
statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care 
acționează cu abnegație, 
cu dăruire și eroism pen
tru edificarea socialismu
lui și comunismului pe 
pămîntul României, peri- 
tru bunăstarea și fericirea 
poporului, pentru cauza 
păcii, înțelegerii și colabo
rării internaționale.

In cadrul plenarei s-a 
dat o înaltă apreciere ro
lului esențial al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în 
dezvoltarea intensivă 
modernizarea continuă

socia- 
unei 

de 
largă perspectivă, privind 
această ramură de bază a 
economiei naționale, în 
fundamentarea și înfăp
tuirea noii revoluții agra- 
t e, în vederea 
unor producții

gure și stabile, ridicării ni
velului general de viață 
și de' civilizație al satului 
românesc.

«j In cuvîntul lor, vorbi
torii au exprimat deosebi
ta stimă și prețuire față 
de tovarășa academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu, pentru contri
buția de mare însemnăta
te pe care 
borarea și 
nurilor și 
dezvoltare
cială a țării, la înflorirea 
științei, învățămîritului și 
culturii românești.

In spiritul 
orientărilor și
lor formulate de secreta
rul general al partidului, 
plenara a prilejuit,,în 
continuare, analiza îri mod

o aduce la ela- 
în făptuirea pla- 
programelor de 

economico-so-

Și
a

Energie electrică 
economisită

La I.P.S.R.U.E.E.M. Pe
troșani este acordată o 
atenție deosebită modu
lui în care se acționează 
pentru folosirea chibzuită 
a fiecărui kilpwatt-oră. In 
perioada scursă de la în
ceputul acestui an, colecti
vul a obținut economii de 
6000 kWh. încă o dovadă 
Că, atunci cînd există mă
suri bine gîndite și te
meinic aplicate, rezulta
tele nu întîrzie să apară. 
(Gh.O.)

agriculturii noastre 
liste, în elaborarea 
concepții științifice, indicațiilor,

cxigențe-

realizării 
mari, si (Continuare in pag. a 4-a)

Roadele 
perseverenței 

minerești
■ Brigăzi de mineri ’ din 

abataje clasice — abata
je cameră cu tina sau do
uă aripi, brigăzi de pre- 

.. gătiri în cărbune și ste
ril, tehnologie de exploa
tare tot clasică perfora
re, puședre, încărcare, . 
intr-un cuvînt, toate atri
butele mineritului 
dițional. Cu aceste 
bute ale abatajelor, 
mai ales cu mutica 
ză, perseverentă â 
nerilor din formațiile de 
lucru din camere și pre
gătiri, pe care o presu
pune confruntarea ne
mijlocită cu frontul de 
cărbune, colectivul sec
torului I de la mina Lu
peni a ocupat locul II ■ 
în întrecerea pe 1985 în
tre sectoarele minei Lu- .

- peni, deci locul imediat 
următor unui colectiv 
care dispune de frontale 
complet mecanizate. Sec
torul a avut un plus de 
5 275 tone de cărbune și 
100 ml de lucrări minie
re executate peste plan. 
Este rodul muncii bri
găzilor lui Vasile Iușan, 
Ioan Divriceanu și loan 
Benko, de la „camere", 
ale lui Tudor Cășunea- 
nu, loan Șulumete și Lu
dovic . Păli, de la pregă- 
tifi. Tot aceste brigăzi 
au realizat • pe luna ia
nuarie o depășire de pes
te 500 de tone și, după 
cum ne asigură ing. An
drei Senzaconi, șeful

-

tra- 
atri- 
dar 
dîr- ■ 
mi-

Sarcini majore pentru constructorii 
obiectivelor sociale

Adunarea generală a re- zate, în activitatea con- 
prezentanților oamenilor structorilor s-au înregis - 
muncii din cadiul Antre-. trat și rezultate pozitive. economice 
prizei de construcții și Cheltuielile la 1000 ' '
montaje Petroșani a cons
tituit expresia hotărîrii 
constructorilor de a reali
za exemplar sarcinile de 
plan ce le revin în anul 
1986. Darea de seamă pre
zentată de consiliul oame
nilor muncii s-a constituit 
într-o analiză exigentă a- 

, stipra modului de realiza
re a principalilor indica
tori de plan, puriînd îri e- 
vidență învățămintele și 
măsurile care se impun pen
tru perfecționarea activi
tății de viitor. Cu toate 
că pe 1985 producția glo
bală, precum și numărul 
de apartamente prevăzu
te în plan n-au fost reali-

vele antreprizei.; în . ce 
privește sporirea eficienței

. Ici
producție pe antrepriză au 
fost mai mici cu 7,48 lei 
decît cele planificate. Au indicatoruj fizic și 
---- — .......... ....*——"1 ric, î—ia*si—'

Referindu-se . cu precăn 
dere la cauzele nereali- 
zării . sarcinilor, de plan la 

........................  i valo-' 
participanții la dezba- 

adunări generale teri au formulat nume- .
ALE OAMENILOR

MUNCII

fost raportate...și economi
siri de energie electrică 
de peste 46 620 kilowați 
pe .oră. La cheltuielile ma-- 
terialc s-au înregistrat, de 
asemenea, importante e- 

conomii. Aceste realizări 
demonstrează rezervele re
ale de Căre dispun colecti-

Ioan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)

Un destoinic colectiv 
de ceferiști

'fiecare zi, de fiecare noap
te, oamenii ‘ muncii din a- 
cest atelier cu emblema 
C.F.R. își înscriu cu cin
ste numele pe panoul frun
tașilor din cadrpl Compler 
xului feroviar Petroșani, 

i- ■ Despre rezultatele d.obîn- 
î mu ni-. dite în muncă , de Ati.lic- 

cipiul nostru. îl reprezintă rul de zonă C.F.R. Petro
șani, tovarășul Dumitru 
Simionescu șeful atelieru
lui de zonă —..vagoane Pe
troșani, ; ne informează 
activitatea din. luna ia
nuarie ’86 s-a concretizat 
în reparații vagoane mar
fă destinate . transportului

Alexandru TĂTAR

In efortul general al 
Văii Jiului de .1 asigura e- 
conomiei naționale căr- 
bunele necesar, harnicul de
tașament al feroviarilor se 
implică zi și noapte fără 
odihnă. Un sector deosebit 

.de important ăl activită
ții feroviarilor din 1

Atelierul de zonă C.F.R. 
Petroșani. In pragul săr-

. bătoririi Zilei ceferiști
lor, întru cinstirea acestui 
harnic detașament al cla- ■. 
sei noastre muncitoare, co
lectivul atelierului de zo
nă. se străduiește să asi
gure prompt și eficient ca
pacityile de transport pen - 
tru cărbunele din Valea 
Jiului. Prin activitatea de (Continuare în pag. a 2-a)

roase propuneri pentru îm-- 
bunătățirea activității de 
viitor. „Printre cauzele ca
re au concurat la nere.ali- 
zarea sarcinilor de plan 
ce au revenit brigăzii 
noastre, a spus .printre al
tele ing. Mihail Radu, șe
ful brigăzii nr. 10 Petro
șani, sînt Unele de natură - 
obiectivă: lipsa ..de sorturi’ 
de agregate, a mijloacelor 
de transport pentru iha- 
teriale, neaSigurarea ., la. 
timp a unor ■ materiale și 
prefabricate. Dar pe lîhgă

Viorel STRĂUT

CONSFĂTUIRE 
pe tema creației 

tehnice-științifice de masă
Ieri, la Casa de cultu

ră a sindicatelor din Pe
troșani, a avut loc cons
fătuirea de creație teh- 
nico-științifică de masă. 
Organizată de comisia 
municipală de, creație 
tehnico-științifică; cons
fătuirea. a «constituit ca
drul unei largi partici
pări: secretarii cu pro
paganda de la comitete
le orășenești de partid, 
secretarii adjuneți cu 
propaganda ai comitete
lor de partid din marile 
întreprinderi, inginerii 
șefi cu probleme ---- .... , .
tromccanice, președinții Nicola, Bujor Bogdan, 
de sindicat, secretarii or- Desfășurată într-un cli- 
ganizațiilor U.T.C., pre- maț de analiză responsa- 
ședinții comisiilor- ingi- bilă și exigență, în spiri- 
nerilor și tehnicienilor, tul sarcinilor și orientă- 
inovatori, inventatori, ra- rilor stabilite de tovară- 
ționalizatori și alte cădre ȘU1 Nicolae Ceaușescu, 
cu responsabilități în do- secretarul general al par

tidului la Congresul Ști
inței și învățămîntului, 
consfătuirea a evidenți
at contribuția importan
tă pe care trebuie să o 
aducă mișcarea de crea
ție tehnico-științifică de 

reparare a utilajului mi- masă la înfăptuirea sar- 
nier și alte unități in- -1.__ —1- 
dustriale din Valea Jiu- lor economice din’ 
lui — deschisă în 1 
Casei de ; cultură 
ticipanții au-audiat o_An- rel<,vate, totodată, 
formare privind contribu
ția creației ’ tehnicb- 
științifice de masă la in
troducerea : progresului 
tehnic, creșterea numă
rului de participanți la ac
tivitatea de invenții, i- 
novații și raționalizări,

precum și măsurile ce se 
impun pentru îmbunătăți
rea activității în lumina 
documentelor Congresu
lui științei și .. învățămîn- 
tului. Au fost prezentate 
apoi lucrările premiate 
în cadrul fazei municipa
le a creației tchnico-ști- 
ințifice de masă. In con
tinuare, la dezbaterile din 
consfătuire, au luat apoi 
cuvîntul: Constantin Ră- 
duțoiu, Maria Lasso, Vic
tor Cazacu, Aurel Mareș, 
Victor Bolosin, Maria 
Molnar, Ionel Gornic, 

elcc- Mircea Preda, Gbeorghe

meniul creației tehnice,; 
, După vizionarea ex
poziției cu realizările în 
creația tehnică în insti
tutele de cercetare, uni
tățile miniere, de • pre
parare, de construcție, și

ciniîor ce revin unități- 
......... .i Valea 

holul Jiului, îndeosebi celor din 
par- . industria minieră. Au fost 

mo
dalitățile de acțiune ale 
organelor și organizați
ilor de partid pentru am
plificarea activității de 
creație tehnico-științifi- 
că de masă.

Aspectele dezbătute în cadrul consfătu
iri pagina a 3-a.(Continuare în pag. a 2 a)

masa.Aspect din consfătuirea consacrata creației
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PremiereS APT AMIN A MAJORATULUI

Tinerețe și teatrale
Joi, Casa de cultură a 

sindicatelor a cunoscut e- 
fervescența unui mo
ment însemnat din viața 
tinerilor. Aproape 800 de 
tineri — elevi în ultima 
clasă de liceu și-au dat 
înțîlnire pentru a sărbă
tori împreună trecerea 
pragului vîrstei de 18 ani. 
Ani cînd cele mai îndrăz
nețe visuri ale adolcsc^jj- 
ței își găsesc împlinirea 
în faptele de muncă ale 
fiecăruia dintre cei ce 

; poartă, cu mîndrie patri- 
■ otică, numele de „Gene

rația Nicolae Ceausescu".
In prezența unor invi

tați, a reprezentanților 
organelor de partid, 

' U.T.C î. și de stat, tinerii 
prezenți în sală au expri
mat dorința lor fierbin
te de a contribui plenar 
la realizarea sarcinilor 
ce le revin din documen
tele Congresului al XIII- 
lea al .partidului. Dîrido

angajare revoluționara
vada. calităților deosebi
te pe care le-au perfec
ționat în contextul pro
cesului instructiv-educa- 
tiv.

Festivitatea s-a înche- 
, iat cu salutul cravatelor 

roșii cu tricolor, pionie
ri de la Școala generală 
nr. 1. A fost un moment 
emoționant, viu aplaudat 
de cei prezenți, urmat de 
microspectacoiul susți
nut de interpreți din li
cee — participant în 
Festivalul național „Cîn- 
tarea României".

Manifestări similare au 
avut loc în toate orașele 
municipiului. A avut loc 
o adevărată sărbătoare 
a tinereții, a deplinei an
gajări revoluționare a ti
nerei generații pe drumul 
luminos al edificării so
cietății socialiste multila- 
teral-dezvoltate în Ro
mânia.

aleasă prețuire îndem
nurilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al parti
dului, marele părinte și 
prieten al tinerei gene
rații, ei, elevii din lice
ele din Petroșani, în nu
mele că> ora au vorbit Mi- 
haela Kelemen de la Li
ceul de matematică-fizi- 
că, Adina Lăzăreșc, de 
la Liceul economic. și 
de drept administrativ, 
Valentin Zaharia, de la 
Liceul industrial minier, 
s-au angajat s.ă facă to
tul pentru a răspunde 
ferm sarcinilor pe 
patria le pune 
noilor absolvenți, 
muncitori, maiștri și ca
dre cu pregătire superi
oară. Cu .precădere ab
solvenții liceelor din Va
lea Jiuldi se vor îndrepta 
spre Institutul de mine 
și spre activitatea direct 
productivă, făcînd do-

care 
în fața 

viitori

Cea mai mare producție zilnică
(Urmare din pag. 1)

. re in ziua amintită . au 
i |! extras 908 tone de cărbu- 
■ '■ ne peste sarcina planifi- 

i cată totalizând, de la în- 
; ceputul lunii, un plus

: ; de peste 5 000 tone ceea 
ce creează premise certe 

: i pentru recuperarea mi- 
> ; musului din prima lună a 
t! anului. Remarcabile sînt 
; , și realizările înregistra- 
. ; te de colectivele mine- 
1 ; lor Uricani (447 de tone 

plus în 13 februarie), Băr- 
‘ băteni (plus 338 tone),

Lonea (plus 197 tone) și

Un destoinic
colectiv

Vulcan (plus 128 tone). 
De fapt în ziua aminti
tă aproape toate între
prinderile miniere ale 
Văii Jiului au extras 
producții superioare zi
lelor precedente.

Acest succes demon
strează că întreprinde
rile minieri' ale Văii 
Jiului, Combinatul mi
nier, au condiții optime 
pentru realizarea inte
grală a prevederilor de 
plan stabilite, pentru de
pășirea acestora, pentru 
realizarea programului de 
creștere suplimentară a 
producției adoptat în 
recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv 
al C C. «1 P.C.R.

(Urmare din pag. I)

de cărbune cu o depășire 
de 23 la sută, la revizii in
termediare vagoane mar
fă o depășire de 2 la sută; 
productivitatea muncii a 
marcat, de asemenea, o 
depășire de 16 la sută. S-au 
înregistrat totodată, 
nomii la materiale, 
gie electrică și 
bil în valoare de 
lei.

Dacă avem în 
că toate aceste 
s-au desfășurat în 
condițiilor atmosferice po
trivnice și că ,ele nu au 
stîhjenit deloc activitatea 
feroviară din municipiu, 
ăsigurînd operativ 
nerea în 
goanelor 
portului 
buie să 
unor ceferiști ca Ioan -Cos- 
tea, Mihai Pintea, Dănuț 
Petruț, Daniel Popa, Con
stantin Firoi — lăcătuși, 
Irma Purice, Victor Andraș, 
Valentin Mihai, Traian O- 
prișa —■ sudori. Dar lista 
ar putea fi completată, și
rul fruntașilor întregind 

: portretul unui colectiv 
destoinic.

eco- 
ener- 

combusti- 
11 000

vedere 
lucrări 
pofida

circulație 
necesare, 

cărbunelui, 
reținem

repu- 
ă va- 
trans- 

tre- 
numele

CaoVQ mâm
I

Consfătuire consacrată 
educației materialist - științifice 

cunoștințe- 
președinți 

secretari 
didactice.
au vizio- 
documenta-

La Lu pen i, în 
rea Consiliului 
de educație politică 
cultură socialistă, a 
loc o consfătuire pe tema 
Sarcini ce revin factorilor 
educaționali din documen
tele Congresului al XIII- 
lea al P.C.R. privind edu
carea materialist-științifi- 
că a maselor, de formare 
și dezvoltare a conștiinței 
socialiste. Au participat 
secretarii cu propaganda 
de la comitetele orășenești 
și comunale de partid, se
cretarii adjuncți cu pro
paganda din marile în
treprinderi, președinții 
consiliilor de educație po
litică și cultură socialis
tă și ai comitetelor de 
cultură și educație socia
listă — municipale, oră
șenești și 
directorii 
cultură, 

si taților
ce, membri ai brigăzilor de

organiza- 
orășcnesc 

Și 
avut

municipale, 
comunale

așezămintelor de 
rectorii univer- 
cultural-.științifi-

răspîndire a 
lor .științifice, 
de sindicat, 
U.T.C., cadre

Participa nț ii 
nat două filme
rc, pe tema educației ma- 
terialist-științifice și un 
documentar științific con
sacrat cometei . Halley. Au 
urmat intervenții, susținute 
de cadre de specialiști, pe 
tema fenomenului religios 
în lumea . contemporană, 
cadrul legal în societatea 
noastră și religia. Un o- 
b i v imp >rtapi ! cor s ■ 
. H ii a fost evid . iei» . 
principalelor forme și me
tode de acțiune ale orga
nelor și organizațiilor de 
partid și de masă, ale tu
turor factorilor educațio
nali, .pentru îmbunătăți
rea educației materialist- 
științifice și creșterea efi
cienței acesteia, pentru 
dezvoltarea conștiinței so
cialiste a tuturor oame
nilor. (I.D.)

• Colectivul artistic și 
tehnic al Teatrului de stat 
„Valea Jiului" se pregă
tește intens în aceste zile 
pentru a prezenta în fața 
publicului spectator din 
municipiu și județ, come
dia „Idolul .și Ion Anapo
da" de G.M. Zamfirescu.

Am asistat la una dintre 
repețiile generale. Vervă, 
umor și multă inventivi
tate, iată calitățile pe care 
spectacolul le va avea. Pe 
scenă vor fi .prezenți Nico
lae Gherghe, Gabriela 
Bellu, Paulina Codreanu, 
Lerida Bucholtzer. Doru 
Zamfirescu, Alexandru 
Codreanu. Regia este sem
nată de Marcel Șoma, iar 
scenografia de Aurel Flo- 
rea. La realizarea specta
colului și-au adus contri
buția Gheorghe Ducea și 
Vincențiu Sereș.

II. ALEXANDRESCU

Sarcini
(Urmare din pag. 1)

minerești

s ;1

Rasucitoarele Mirela Mezaniuc și Anuța Kobor- 
zan, în plină activitate, Ia I.F.A. „Vîscoza" Lupeni.

Roadele perseverenței
(Urmare din pag. i)

sectorului, în februarie 
— plusul de 500 tone „la 
zi“ e garanție — vor 
extrage suplimentar cel 
puțin 1000 de tone.

Ritmicitatea realizărilor, 
consecvența depășirilor, 
răspunderea pentru în
cheierea. fiecărei perioa
de de plan cu sarcinile în
deplinite integral — aces
tea sînt caracteristicile ac
tivității sectorului I pe 

întreg anul trecut, pe anii 
precedenți.

— Se pot obține 
zări frumoase,'fără 
spectaculoase, cînd 
tru toate formațiile, 
tru toți minerii 
lăcătușii, lucrul 
cut, zi de zi și 
schimb, devine 
prem al eforturilor 
diene, ne spunea maistrul 
electromecanic Constantin 
Fildan, secretarul organi
zației de partid din sec
tor. Ni se indică să reți
nem în acest sens indica
torul cel mai expresiv al

OLIMPIADA ȘCOLA
RĂ, tradiționalul concurs 
al elevilor pe obiecte de 
învățămînt, continuă în a- 
ceste zile de sfîr.șit de săp- 
tâmînă.
șoară concursul la 
și științe sociale. In 
le generale are loc 
orșenească, iar în 
— faza pe școală, 
vor avea loc olimpiade la

Astăzi se desfă- 
istorie 
școli- 
faza 
licee

Mîine

reali- 
a fi 

pen- 
pen- 

și electro
bine fă- 
schini b cu 
țelul su- 

coti-

unui colectiv — producti
vitatea muncii. Atît pe 
întreg anul trecut, cît și 
pe ianuarie, acest indica
tor a fost depășit la toate 
nivelele 
cărbune, pe sector. In 
bataje se ating 
vitali și 
și chiar 
propiate 
abataje 
ceasta 
că oamenii muncesc, 
răspundere 
profesională, cu inițiativă și 
dăruire — într-un cuvînt 
cu perseverență minereas
că de care sînt în stare 
doar brigăzile omogene. 
Așa se muncește în bri
găzile conduse de minerii 
Iușan, Divriceanu, Ben-

- ko, Cășuneanu, Pali și 
Sulumete, așa muncesc 
lăcătușii Vasile Popa, Stan 
Brezeanu, 
Gheorghe 
tricienii
Gheorghe 
Kocsik, Gavrilă Croitoru, 
așa sînt maiștrii minieri 
Alexandru Hălășteanu, 
Zoltan Gomboș, Iosif Am- .

matematică si biologie. 
(T.S.)

NOI SPAȚII COMER
CIALE. La .parterul blo
cului de locuințe nr. 2 din 
centrul civic al orașului 
Lupeni constructorii din 
brigada 4 a A.C.M. au pre
dat beneficiarului și spa
țiile destinate < 
și prestărilor de 
In prezent aceste 
sînt în curs de 
re, urmînd să fie 
curînd la dispoziția cetă
țenilor. (V.S.)

MANIFESTĂRI 
CATIVE. In toate

comerțului 
servicii, 

spații 
mobi la- 
puse în

EDU- 
școlile

în abataje, în 
a- 

producti- 
de 8 tone pe post, 
mai mari, deci a- 
celor din unele 

mecanizate. A- 
e dovada 

cu 
și pricepere

Francisc Kopa, 
Szakacs, elec- 
Radu . Cioara, 

Vrăbiescu, Iuliu

bruș, loan Bozeșan, Alexan
dru Draica. Oameni corn- 
petenți, care știu să acți
oneze fără preget cînd e 
vorba de planul sectoru
lui, de realizarea prelimi
narului, de funcționarea 
ireproșabilă a transpor
toarelor sau pompelor de 
înaltă presiune, deci 
premisele care decid 
micitatea producției.

Acum brigăzile 
rului se pregătesc 
a trece 
la 565, 

. de noi 
tent se 
vență de tinerii care 
număr destul de mare s-au 
stabilizat în . ultimele luni 
în brigăzile sectorului. Oa
meni stabili, mineri pri- 
cepuți, abataje pregătite 
din timp, căile de acces 
și fluxul de transport bi
ne puse la punct, iată 
preocupările și certitudini
le ritmicității producției 
și viitoarelor reușite ale 
acestui perseverent și me
reu tînăr colectiv mineresc.

din municipiul nostru au 
loc astăzi manifestări e- 
ducative (întîlniri, expu
neri, programe artistice te
matice) consacrate săr
bătoririi Zilei ceferiști
lor. Vor fi evocate mo
mente din luptele mun
citorilor ceferiști și petro
liști din ianuarie — 
bruarie 1933. (T.S.)

ÎNDIGUIRI. In Uricani 
se vor desfășura în acest 
an ample lucrări de îndi
guire a Jiului. Pe o distan
ță de circa 2 000 m albia 
jiului va fi îndiguită și 
taluzată pentru potejarea

fe-

de 
rit-

secto- 
pentru 

de la orizontul 621 
pentru deschiderea 
abataje. Concomi- 
ocupă cu consec- 

în

orașului de inundații în 
zona centrală unde sînt în 
curs de execuție ample 
lucrări de construcții de 
locuințe. (V.S.)

„CUPA TELESCAUN" 
la schi, organizată de Aso
ciația sportivă de 
I.G.C.L. Petroșani, 
sprijinul C.M.E.F.S., 
desfășoară mîine pe pîrti- 
ile din masivul Paring. 
Iubitorii sporturilor de 
iarnă și amatorii de dru
meții montane sînt aștep
tați în Paring, fiindu-le 
asigurate condiții de trans
port pe cablu și auto din

la 
cu 
se

• La Casa de cultură, 
Pufuleț, Blăniță și Țup-țup, 
îndrăgiți eroi ăi poveștilor 
cu cîntec semnate de Geor
ge Negraru invită pe cei 
mai mici spectatori la „O- 
nomastica lui Pufuleț". In 
curînd vom participa cu 
toții la această sărbătoare 
a cintccului și glumei, 
într-un spectacol de teatru 
pentru copii, montat în re
gia lui George Negraru. 
Interpreți — artiști ama
tori din Petroșani.

H. DOBROGEANU

acestea s-au constatat ne
ajunsuri subiective, de na
tură organizatorică. Efec
tivele medii zilnice au fost 
mai mici decît cele planifi
cate. Instalatorii au con
tribuit la acumularea u- 
nor, restanțe, neavînd â- 
sigurate oxigenul și carbi
dul • pentru lucrările de 
suduri. La nivelul echipe
lor se resimte lipsa unor 
scule și dispozitive care 
să le ușureze activitatea 
și care pot asigura pro
ductivități mai mari. In a- 
cest an va trebui să acțio
năm cu : mai multă fenni- 
tate pentru înlăturarea a- 
cestor lipsuri, pentru a 
asigura condiții de reali
zare ritmică a

• planului fizic". 
Valentin Chira, 
du-se la necesitatea

aprovizionării 
prefabricate 

nivelul de- 
Livezeni să 
o persoană 

care să coordoneze 
rea prefabricatelor 
form comenzilor.
neri vizînd mai buna 
provizîonare

îm- 
lu- 
în

majore
întărirea disciplinei și 
bunătăți rea calității 
crărilor au mai făcut,
cuvîntul lor, tovarășii 
Gheorghe Radeș, Petre Pa- 
naite, Constantin Popes
cu, Gheorghe Petrișor, Vic
tor Uțiu, Ion Pădurariu, 
Ionel Teofil, Lazar Geia, 
Gheorghe Alexandru.

Adunarea generală a 
aprobat planul de măsuri 
prin care se vizează crea
rea condițiilor de îndepli
nire ritmică a sarcinilor 
de plan din 1986. Pentru 
acest an, constructorilor 
din cadrul A.C.M. Petro
șani le revine sarcina 
a realiza un volum 
lucrări . în valoare 
244,7 milioane lei, 
noi “ apartamente și
importante- obiective 
investiții social-culturale 
și edilitar gospodărești. Pe 
lîngă acestea, constructo
rii trebuie să recupereze și 

"rămînerile în urmă la lu
crările de finisare a fața
delor blocurilor, la siste
matizările pe verticală din 
Petroșani și celelalte lo
calități ale municipiului, 
la obiectivele de gospodă
rie. Sînt sarcini majore pe 
care constructorii ■ s-au 
angajat să le realizeze în 
condiții de calitate supe
rioară, de eficiență eco-

de 
de 
de 

1267 de 
alte

de

sarcinilor 
Maistrul 
referin- 

îm-
bunătățirii 
brigăzilor cu 
a propus ca la 
pozitului din 

fie repartizată
livra-
con-

Propu-
a-

a brigăzilor, npmică.

Piața Victoriei .pînă . la 
telescaun. (T.S.)

EXAMENUL pentru ab
solvenții Școlii de șoferi 
amatori din Petroșani (din 
seriile ianuarie, februarie 
și restanțieri), are loc - în 
ziua de 19 februarie. 
(T.R.)

IN PERIOADA 18—22 
februarie, la Vatra Dor- 
nei, va avea loc faza re
publicană a concursului de 
schi 
atlon, complex 
PAP, ediția de 
sanie. Un grup de 16 pio- 
nieri-sportivi din școlile

Văii Jiului vor reprezenta 
județul Hunedoara la a- 
ceastă competiție. La fes
tivalul „Bucuriile zăpezii", 
care . se va desfășura cu 
acest prilej, vor participa 
și 15 pionieri de la clubul de 
schi „Pionierul" din Lu
peni. (T.S.).

(alpin și fond), bi- 
aplicativ 
iarnă, și

Rubrică realizată de 
Tiboriu SPĂTARU

ro informăm

i

I
I
II
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Nou in mineritul1 Creația
Văii Jiului ! implicată plenar

tehnico-științifică
în perfecționarea procesului productiv

de masă

înfăptuirea sarcinilor calitativ sporite 
ce revin în 1986 — primul an al cinci
nalului dezvoltării intensive — unități
lor economice din Valea Jiului, îndeo
sebi celor din industria carboniferă, 
pentru creșterea producției de cărbune, 
pentru sporirea contribuției colectivelor 
miniere din bazin la dezvoltarea bazei 
energetice și de materii prime a țării, 
incumbă cu necesitate aportul științei 
șl tehnicii, al creației științifice și tehni
ce de masă, inclusiv, Ș.
BOGATĂ BAZĂ 

MATERIALĂ, 
PUTERNICA FORȚĂ 

CREATOARE
Evaluînd realizările ob

ținute, consfătuirea a sub
liniat că în anul 1985, or
ganizațiile de partid, sin
dicat și U.T.C. din Valea 
Jiului au acordat o aten
ție deosebită activității de 
creație tehnico-științifică 
de masă, parte integrantă 
a Festivalului național 
„Cîntarea României". Ac
tivitatea de creație tehni
co-științifică a fost 0- 
rientată spre moderniza
rea fluxurilor tehnologi
ce șl a proceselor de pro
ducție, mecanizarea ope
rațiilor din subteran, in
troducerea ■ unor metode 
moderne, toate în scopul 
sporirii producției și a 
productivității muncii..

Dispunem în Valea 
lui de o bogată bază 
terială în domeniul 
cetării, al promovării 
greșului tehnic, atît 
unitățile de profil, ICPMC, 
CCSM, Institutul de mine, 
Cit și în unitățile miniere 
și de .preparare, IUMP, 
IPSRUEEMP, întreprinde
rile din industria ușoară 

ase-

la promovarea
care le ridică mineritul 
Văii Jiului. La C.C.S.M. 
au fost finalizate 95 de 
obiective, fiind î 
și două propuneri de 
venții și o inovație.
I.U.M. Petroșani au 
realizate 16 obiective,

noului, extinderea și valorificarea efi
cientă a dotării tehnice avansate, per
fecționarea tehnologiilor de lucru, spo
rirea productivității muncii, îmbunătă
țirea calității producției, reducerea con
sumurilor de materiale și energie, creș
terea continuă a eficienței economice. 
Acest comandament major a constituit 
firul călăuzitor al analizei exigente, res
ponsabile prilejuite de consfătuirea con
sacrată fazei municipale a creației teh- 
nico-științifice

înaintate
in-
La 

fost 
o

Bilanț rodnic,

rile din industria 
și altele. Există, de

Jiu- 
ina- 
cer- 
pro- 

.în

menea, o puternică forță 
creatoare — muncitori cu 
înaltă calificare, maiștri, 
ingineri, tehnicieni, eco
nomiști, care . contribuie 
efectiv la rezolvarea u- 
nor probleme complexe, 
de creștere a producției. O 
bună parte din acțiunile 
întreprinse pe linia intro
ducerii noului în procesul 
de producție au 
buit nemijlocit, la 
zarea indicatorilor 
*eo-economici, la
rea gradului de rentabili
zare a unităților, 
tribuție de. seamă 
adus Ia realizarea 
teme de eficiență deose
bită specialiștii întreprin-

contri- 
reali- 
telîni- 

crește-

Con- 
și-au 
unor

de masă.
POTENȚIALUL 

CADRELOR TEHNICE, 
MAI BINE 

VALORIFICAT !
Cu toate rezultatele ob

ținute în anul 1985, rezul
tate superioare anilor 
precedenți, au existat și

semnificativ
♦ In 1985 peste 5000 de cadre tehnice 

— muncitori cu înaltă cali- 
maiștri, ingineri, tehnicieni, au par-

de specialitate 
ficăre, 
ticipat la creația tehnică de masă, la soluți
onarea unor probleme complexe ale pro
ducției. ■■ ' :

♦ Prin aplicarea realizărilor din dome
niul creației tehnice de masă, în 1985 s-a 
obținut: un spor de producție în valoare de 
48 926 000 lei, reducerea cheltuielilor mate
riale eu 8,8 milioane lei, a importului cu 3 
milioane lei și un spor de beneficiu de peste 
lt milioane lei.

♦ In unitățile miniere, de preparare și 
în cadrul institutelor de cercetare, au fost 
soluționate în cursul anului trecut 591 
biective în domeniul creației tehnice-

o

invenție si 9 inovații, iar 
la IPSRUEEMP au fost 
realizate 12 obiective, ceea 
ce a condus la reducerea 
substanțială a importului.

O contribuție impor
tantă la activitatea de cer
cetare si creație tehnico- 
științifică și-au adus-o U- 
nitățile de învățământ — 
Institutul de mine, școlile 
generale, licee, casele pio
nierilor. In cadrul cercu
rilor tehnico-aplicâtive au 
fost realizat)? numeroase 
lucrări premiate. în cadrul 
Festivalului național „Cîn
tarea României". La 
nivel superior, s-a 
activitatea de creație

derilor miniere Paroșeni, Pe- ; 
trila, Lupeni, IPSRUEEMP, 
ICPMC, Institutului de mi
ne și. altele.

O activitate susținută pe 
linia promovării progresu- 

au desfășurat 
institu- 

din mu- 
ICPMC, 

____ „ ____  __ etalon, cu 
atribuții sporite în soluți
onarea problemelor pe

lui tehnic 
în anul 1985 
tele de cercetare 
nicipiul nostru: 
CCSM, unități

uri 
situat 
.teh

nico—științifică la Institu
tul de mine, planul de 
cercetare pe anul 1985 
cuprinzînd 9 obiective im
portante’■referitoare la a- 
similarea unor tehnologii 
noi de exploatare a re
zervelor de cărbune înma
gazinate în Valea Jiului, 
modernizarea tehnologiilor 
de executare a lucrărilor 
m intere, 
rațiilor de extracție 

. cărbunelui etc.

mecanizarea ope-
a

In urma evaluării lucrărilor prezentate 
la expoziția fazei municipale a creației 
tehnico-științifice, comisia de jurizare a 
apreciat ca cele mai bune următoarele: 

C.M.V.J.
I.M. Lonea: Sistem hidraulic de în

tindere și prindere, cu funcționare auto
mată, în funcție de sarcină; Mașină de 
încărcat electro-hidraulică (colective con
duse de ing. Victor Cazacu).

I.M- Petrila: Stand de probă pentru 
verificarea caracteristicilor motoarelor 
electrice (colectiv condus de ing. Aurel 
Mareș).

I.M. Lupeni: Adaptare reductor trans
portor TR-6 pentru transportor TR-7 
(colectiv condus de ing. Victor Bolosin); 
Modificarea constructivă a secțiilor de 
susținere mecanizată SMA-2 în vederea 
îmbunătățirii prinderii frontului de căr
bune la exploatarea mecanizată a stra- 
telor groase (colectiv condus de ing.

zîndu-și preliminarul. U- 
nele dintre acestea au 
continuat și în această pri
mă parte a anului 1986 să 
aibă rămîneri în urmă. Se 
.pune deci în ..mod justifi
cat întrebarea: cu ce solu
ții noi, viabile, au interve
nit cadrele tehnice .pen
tru sporirea producției și 
productivității muncii?

Deși cu atribuții multi
ple, comisiile de creație la 
nivelul municipiului și 
orașelor, comisiile ingi
nerilor și tehnicienilor din 
întreprinderi și . instituții 
n-au desfășurat o activi
tate continuă, de coordo
nare a întregii activități. 
Multe din întîlnirile care 
au avut loc cu aceste ca
dre au fost" formale, iar 
o bună parte din măsuri
le stabilite au rămas pa 
h î r t i e. Intr-o se
rie de întreprinderi 
și instituții, cum ar fi mi
nele Livezeni și Bărbăteni, 
ACM, IACMM, cooperați- 
vele meșteșugărești, 
vitatea de creație 
nico-științifică este 
proape inexistentă.

CRITERIUL 
EFICIENȚEI, 

OBIECTIV PERMANENT

Cerință primordială •

Amplificarea creativității 
de masa

acti- 
teh- 

a-

Pentru anul 1986, uni
tăților economice din Va
lea Jiului le revin sarcini 
deosebit de mobilizatoare 
care constau în sporirea 
producției de cărbune: tre-, 
bule să se realizeze 12,7 
milioane tone cărbune 
brut, 9,2 milioane tone 
cărbune net și 4 milioane 
tone cărbune coesificabil, 
precum și asigurarea 
nui volum sporit de

u- 
e- 

nergie electrică și termi
că, realizarea unui am
plu program de investiții 
economico-sociale. Aceas
ta implică, așa cum sub
linia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al .partidului, și la 
recenta ședință a Comite
tului Politic Executiv, al 
C.C. al P.C.R., atragerea 
unui număr mai mare de 

nu oameni ai muncii, cadre de 
soluționa

rea problemelor eu care . 
se confruntă activitatea de 
producție, la aplicarea cu 
mai multă perseverență 
a noului, pentru îndepli
nirea în cele mai bune 
condițiUni a hotărîri- 
lor Congresului al XIII-lea

. al partidului, a Progra
mului de dezvolțare eco- 
nomico-socială a patriei.

unele neajunsuri eare au 
făcut ca activitatea de 
creație tehnico-științifi
că, să nu se ridice la nive
lul exigențelor actuale. In 
Valea Jiului există un nu
măr mare de cadre tehni
ce, specialiști în domeniul . 
extracției cărbunelui, pre
parării, în construcții etc.,

• față de acest potențial, nu
mărul celor care participă , 
la activitatea de creație este 
încă insuficient. Există 
în: ă multe cadre care 
se preocupă pe măsura ce- specialitate la 
rințelor de îmbunătățirea 

proceselor de producție, a 
fluxurilor tehnologice, se 
complac în nerealizări; 
mai degrabă „descoperă" 
justificări, decît soluții vi- 
abile 'pentru realizarea 
producției planificate. A- 
nUl 1985 s-a încheiat cu un 
minus considerabil la ex
tracția de cărbune, cu 
restanțe la producția pen
tru cocs și semicocs, foar
te multe brigăzi nereali-

Expoziția amenajată în 
holul casei de cultură a 
fost o reușită, expona
tele, panourile machete
le materializînd efort de 
gîndire, • profesionali ta te, 
migală în execuție. A 
fost firesc, deci să stîr- 
nească interesul și apre
cierea participanților la 
faza municipală a creați
ei tebnico-științifice.

Valoarea autentică a 
expoziției a constat însă, 
în conținutul ei, în ceea 
cp a exprimat ea, și a- 
nume, orientarea fermă a 
mișcării de creație teh
nică de. masă spre rezol
varea problemelor ma
jore ale producției mi
niere, ale perfecționării 
activității productive, în 
general, în toate unită
țile economice. Această 
orientare a fost evidenți
ată ca atare în cadrul 
consfătuirii ce a urmat 
după vizionarea și evalu
area realizărilor pre
zentate în expoziție. Cele 
mai valoroase creații — 
de la întreprinderile mi
niere — Lonea, Lupeni, 
Petrila, IPCVJ, de la Ins
titutele de cercetare — 
ICPMC, C C S M, 
IPSRUEEMP și IUMP, ea 
și de la Institutul de mi
ne și liceele de speciali- 
țațe, au fost, apreciate, în 
mod deosebit, au fost dis
tinse cu diplome.

In ansamblu expoziția 
a confirmat rezultate cer
te în creația tehnică. A 
semnalat însă și absențe 
nejustificate: nepartici-
parea la faza municipală 
a unor unități miniere, 
cum sînt Urieani, Băr-

bățeni, Vulcan, Paroșeni. 
Au fost absente, deși ar 
fi avut realizări eu care 
să se prezinte. Totodată, 
au fost formulate obser
vații critice și în privin
ța orientării tematice a 
creației tehnice, Sînt în
că insuficient abordate 
teme legate de calitatea 
producției; mai ales a 
cărbunelui destinat coc
sificării, de extinderea 
mecanizării și automati
zării în abataje, de exe
cuție a lucrărilor minie
re, a transportului, a mi
cii mecanizări — menite 
toate să creeze .premi
sele sigure creșterii, sub
stanțiale a productivită
ții muncii. In general, 
abatajul cu problemele 
lui de bază trebuie să se 
afle mai mult în centrul 
atenției creației tehnice.

Asemenea cerințe ma
jore se ridică în toate 
sectoarele de activitate. 
Pentru a le satisface, pen
tru a ridica activitatea 
productivă la nivelul ca
litativ și de eficiență re
clamat de etapa actuală a 
dezvoltării economice in
tensive —, comandamen
tul prioritar al actualu
lui cincinal — și aportul 
creației tehnieo-științifi- 
ce trebuie să fie substan
țial?: A cea sta presupune 
intensificarea eforturi
lor pentru' a asigura cre
ației tehnico-științifice, 
un caracter de masă, să 
devină . deci o mișcare 
creatoare largă, dinami
că și eficientă ! Aceasta 
a fost principala conclu
zie a consfătuirii prileju
ită de faza municipală a 
creației tehnice de masă.

Pagină realizată de
Ioan DUBEK

Foto : Alexandru TĂTAR
Expoziția realizărilor de creație tehnico-științifică.

CELE MAI APRECIATE CREAȚII
Gheorghe Marcliiș și ing. Tiberiu Suciu).

I.P.C.V.J.: Claubare inversă. Prepa-
rația Coroești (colectiv condus de dr, 
ing. Francisc Appel); Modificarea acți
onării decantoarelor (colectiv condus 
de ing. Ernest . Enciu).

I.P.S.R.U.E.E.M.P.: Instalația auto
mată pentru vulcanizat benzi (colectiv 
condus de ing. Petru Manea); Cofret AG 
cu transformator de iluminat tip 
C.A.T.I, 16/127 (colectiv condus de ing. 
Petru Manea); Stingător suflant cu praf 
S.S.P.-5 (colectiv condus de ing. Wil
helm Kuron).

I.C.P.M.C.: Elevator cu cupe Q--108 
mc/h (colectfv condus de ing. Ștefan 
Costin); Tehnologie de montare meca
nizată a susținerii din arce metalice la 
plane înclinate pînă la 20 grade cu ma
șina MMA-750 (colectiv condus de Bar-

bone Crăciunescu); Valorificarea efici
entă a șlamului steril în scopuri ener
getice cu uscare prealabilă (colectiv 
condus de dr. ing. Lidia Mihăilescu) ; 
Adaptare comandă pentru servoventi- 
le, tip A.T.S.-l (colectiv condus de Wil
helm Balasko).

C.C.S.M.
Instalația locală grizumetrică tip 

I-L-G.-GC (colectiv condus de fiz. Emil 
Komodi, ing. loan Căprar); Pulverizator 
de ceață aer-apă . autoreglabil (ing, Lâ- 
dislau Kovacs); Detector calorimetric de 
CO pentru condiții‘’specifice de subteran 
(chimist Vasile Bardocz).

INSTITUTUL DE MINE
Tehnologie de tăiere a rocilor cu je

turi hidraulice de mare viteză (colectiv 
condus de prof. dr. ing. Nicolae lliaș); 
Reductor cicloidal de turații cu hoituri

(colectiv condus de conf. dr. ing. Vasile 
Zamfir); Transportor elevator cu cupe 
H-V-H (colectiv condus de conf. dr. ing. 
Vasile Zamfir); Hidrociclon cu curent 
adițional de apă (colectiv condus de 
șef lucrări dr. ing. Romulus Sîrbu).

I.U.M. PETROȘANI
Modernizarea elementelor de automa

tizare. pentru export (colectiv condus de 
ing. Ștefan Hegheduș); Produse noi a- 
similate: Modul distribuitor MD2-3/2, 
Baterie de distribuitor BD-7M (colectiv 
condus de ing. loan Dobre).

Au fost evidențiate, de asemenea, mai 
multe realizări din domeniul creației 
tehnice de masă, de la I.F.A. „Vîscoza" 
Lupeni, întreprinderea de tricotaje Pe
troșani, întreprinderea de confecții Vul
can, precum și de la liceele industriale 
Petroșani, Vulcan, Lupeni și de la ca- 
sele pionierilor din Vulcan și Lupeni-



Steagul roșu SIMBĂTĂ, 15 FEBRUARIE 1986

încheierea lucrărilor Plenarei lărgite a Consiliului
National al Agriculturii, Industriei Alimentare, 

Silviculturii și Gospodăririi Apelor

. T L. ■ SPORT

(Urmare din pag. 1)

critic și autocritic a acti
vității din agricultură, in
dustria alimentară, silvi
cultură și gospodărirea a- 
pelor în 1985, dezbaterea a- 
profundată a căilor și di
recțiilor de acțiune meni
te să ducă la înfăptuirea, 
tn cele mai bune condi
ții, a sarcinilor prevăzute 
pe anul 1986 și pe între
gul cincinal.

Vorbitorii au înfățișat 
eforturile depuse și pro
ducțiile obținute, care au 
asigurat aprovizionarea 
populației' cu produse a- 
groalimentare, precum și 
alte necesități ale societă
ții. Totodată, au fost ana
lizate deficiențele mani
festate în organizarea mun
cii și a producției agrico
le, care au făcut ca rezul
tatele înregistrate în 1985 
să nu se situeze la nivelul 
posibilităților de care dis
pune agricultura noastră 
Socialistă.

Avînd în vedere atît re
alizările dobîndite, cît mai 
ales neajunsurile din ac
tivitatea anului trecut, cei 

' care au luat cuvântul s-au 
referit pe larg la măsurile 
întreprinse pentru ca în
treaga muncă din agricul
tură să fie îmbunătățită, 

; pentru ca în acest prim 
an al noului cincinal să 
se înregistreze creșterea 
substanțială a producției 
vegetale și animale. In 
acest sens, s-a subliniat că 
în fiecare județ, în fiecare 
unitate agricolă, se acțio
nează cu toate forțele pen
tru buna pregătire și des
fășurare a campaniei de 
primăvară, punîndu-se 
astfel o bază trainică re
coltei din 1986. S-a sub
liniat, în timpul dezba
terilor, că o atenție deose
bită se acordă executării 
ia timp și de bună calita
te a însămînțărilor, a tu
turor lucrărilor agricole, 
respectării cu strictețe a 
tehnologiilor stabilite, ț u- 
tilizării cu randament spo
rit a întregului parc de 
tractoare și utilaje, a mij
loacelor de transport, strân
gerii și depozitării, în bu
ne condiții, a producției, 
livrării cantităților de 
produse prevăzute la fon
dul de stat. Se va asigura, 
totodată, punerea în stare 
de funcționare a tuturor 
sistemelor și instalațiilor 
de irigații, precum și rea
lizarea lucrărilor de îm
bunătățiri funciare, con
tribuind astfel la creșterea 
suprafeței arabile, la ridi
carea potențialului , pro
ductiv al pămîntului.

A fost relevat faptul că, 
potrivit indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
se va acționa cu răspun
dere pentru dezvoltarea 
zootehniei, în cooperati
vele agricole de producție, 
tn toate unitățile agricole, 
lin accent deosebit pu
nîndu-se pe creșterea e- 
fectivelor de bovine, ovine 
și porcine, pentru spori
rea producțiilor animali
ere, pentru îmbunătăți
rea și modernizarea acti
vității din acest • însem
nat sector al agriculturii.

< In cadrul lucrărilor, 
s-au evidențiat, de aseme
nea, măsurile stabilite 
privind intensificarea ac
tivității în industria a- 
limentară, în vederea dez
voltării producției, valo
rificării superioare a ma
teriilor prime, diversifi
cării structurii și ridicării

nivelului calitativ al pro
duselor.

Au fost reliefate, tot
odată, preocupările exis
tente pentru îndeplinirea 
sarcinilor din domeniul 
silviculturii și al gospodă
ririi apelor, a prevederilor 
tuturor programelor su
puse dezbaterii plenarei.

Cei care au luat cuvân
tul aii arătat, de aseme
nea, că va fi acordată cea 
mai mare atenție gospo
dăririi judicioase a fondu
rilor materiale și financia
re, astfel încît să se asi
gure realizarea produc
ției planificate cu cheltu
ieli cît mai reduse, pre
cum și rentabilizarea ■ tu
turor activităților din a- 
gricultură, industria ali
mentară, silvicultură și 
gospodărirea apelor.

In cursul dezbaterilor 
au fost făcute numeroase 
propuneri privind -lichida
rea lipsurilor care s-au 
manifestat, ridicarea pe 
o treaptă superioară a în
tregii activități, obține
rea unor rezultate cît mai 
bune, pe măsura condiți
ilor create, a bazei tchni- 
co-materiale existente.

La recomandarea pre
zidiului, care a subliniat 
că în timpul dezbaterilor 
în plen, pe grupe de jude
țe, precum și în cadrul 
plenarei Consiliului Uniu
nii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Pro
ducție, plenarei Consiliu
lui Silviculturii și ședinței 
Comisiei centrale a pro
ducătorilor agricoli din 
localitățile necooper’ativi- 
zate, au luat ‘ ciivîntul 173 
tovarăși, participanții la 
lucrări au hotărît sista
rea discuțiilor.-

Pe baza Legii nr. 1/1983, 
care prevede convocarea 
Congresului o dată la cinci 
ani și pentru a da posibi
litatea acestuia să dezbată 
temeinic și să stabilească 
măsuri concrete în vede
rea transpunerii întocmai 
în viață a hotărârilor ce
lui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comu
nist Român, a orientărilor 
și indicațiilor secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la înfăptuirea 
noii revoluții agrare, a 
sarcinilor ce revin agri
culturii, industriei ali
mentare și achiziționării 
.produselor agricole, silvi
culturii și gospodăririi a- 
pelor din planul național 
unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Români
ei în perioada 1986—1990, 
Plenara Consiliului Națio
nal a hotărît convocarea 
Congresului al III-lea al 
Consiliilor de conducere 
ale unităților agricole so
cialiste, al întregii țâră- 
niini, al consiliilor oame
nilor muncii din industria 
alimentară și din domeniul 
achiziționării produselor 
agricole, din silvicultură și 
gospodărirea apelor în a 
doua decadă a lunii mai 
1986.

La Congres vor partici
pa 11 000 delegați și invi
tați.

Potrivit legii. Congresul 
își va desfășura lucrările 
în plen și în :

1. Congresul Uniunii Na
ționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție; ,

2. Conferința Consiliilor

oamenilor muncii * din în
treprinderile agricole de 
stat;

3. Conferința consiliilor 
oamenilor muncii din 
stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii;

4. Conferința consiliilor 
oamenilor muncii . din 
întreprinderile de indus
trie alimentară și achizi
ționarea produselor agri
cole;

5. Consfătuirea consili
ilor oamenilor muncii din 
unitățile silvice;

6. Consfătuirea produ
cătorilor agricoli din loca
litățile necooperativizate.

De asemenea, în cadrul ‘ 
Congresului se vor mai 
desfășura:

1. Consfătuirea pentru 
fondul funciar, înfăptui
rea Programului național 
privind asigurarea unor 
producții agricole sigure și 
stabile prin creșterea po
tențialului productiv al 
pămîntului, mai buna or
ganizare și folosire în mod 
unitar a terenurilor agri
cole, a întregii suprafețe a 
țării, realizarea lucrărilor 
de irigații, desecări și 
combatere a eroziunii so
lului, a tuturor lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare și 
gospodărire a apelor.

2. Consfătuirea privind 
autoconducerea și auto- 
aprovizionarea teritorială, 
realizarea sarcinilor de 
contractare și livrare a pro
duselor agricole la fondul 
de stat și fondul de fura
jă:

3. Consfătuirea ; privind
cercetarea științifică și 
învățămîntul agricol, in
troducerea progresului teh
nic în agricultură, indus
tria alimentară, silvicul
tură și gospodărirea ape
lor; preluarea și aplicarea 
în producție a rezultatelor 
cercetării. : ; ■

Intîmpinat -cu „cele mai 
alese sentimente de dra
goste și stimă, a luat cu- 
vîntul, în încheierea lu
crărilor plenarei, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România.

Cuvântarea conducăto
rului partidului și statului 
nostru a fost urmărită cu 
deosebit interes și pro
fundă- satisfacție, fiind sub
liniată, în repetate rânduri, 
cu îndelungi aplauze, ura
te și ovații. ’ '

Plenară a luat sfârșit în- 
tr-o atmosferă de entuzi
astă angajare patriotică. 
’ Puternic mobilizați de 
îndemnurile... adresate, de
tovarășul Nicola e 
Ceaușescu, participanții 
au reafirmat vibrant voin
ța lucrătorilor ogoarelor,, 
a oamenilor muncii din in
dustria alimentară, silvi
cultură și gospodărirea a- 

• pelor de a acționa, sub 
conducerea organelor și 
organizațiilor de ..partid, 
cu înaltă responsabilitate 
în spirit revoluționar, pen
tru transpunerea în viață 
a hotărârilor,. adoptate, de 
plenară, pentru îndeplini
rea în cete mai bune con
diții ă programelor speci
ale, a prevederilor planului 
>pe 1986 și pe întregul cin
cinal, pentru înfăptuirea 
neabătută a . istoricelor o- 
biecttve stabilite de .Con
gresul al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român.

Tragerea la sorți a grupelor preliminare 
pentru calificarea la Turneul final al 

Campionatului european dr fotbal
FRANKFURT PE MAIN 

14 (Agerpres). — Vineri 
s-a efectuat la Frankfurt 
pe Main, tragerea la sorți 
a grupelor preliminare pen- 
tu calificarea la Turneul 
final al Campionatului eu
ropean de fotbal ce va a- 
vea loc în anul 1988 în 
R.F. Germania. Echipa 
României va juca îri grupa 
1 alături de formațiile Spa
niei, Austriei și Albaniei.

Iată componența celor
lalte 6 grupe:

Grupa a 2-a: Portuga
lia, Suedia, Elveția, Italia, 
Malta;

Grupa a 3-a: Franța,
U.R.S.S., R.D. Germană, 
Norvegia, Islanda;

PIRUETE 
PE GHEAȚĂ

Petru Doroftei, con
ducător auto la SUCT 
Petroșani, aflîndu-se la 
volanul autobasculantei 
31 HD 2405, nu a ținut 
seama că drumul pe care 
circula era acoperit cu 
polei și nu a redus vi
teza pînă la limita evi
tării oricărui pericol la 
schimbarea direcției de 
mers de pe strada Live- 
zenj/ spre strada Păuni
lor. Consecințele sînt 
lesne de înțeles. „Mas
todontul" nu a mai ascul
tat de comenzile condu
cătorului auto (care și-a 
salvat viața sărind din 
cabină) și a trecut prin 
gardul de beton al abato
rului, oprindu-se în col
țul clădirii. Mașina a 
fost avariată grav, con- 

1 ducătorul auto trebuind 
să suporte atît cheltuieli
le pentru remedierea 
autobasculantei, cît și

EME
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Doctorițele; U- 
nirea: Declarație de dra
goste; Parîngul: Sper să 
ne mai vedem.

LONEA: Pas în doi.
VULCAN — Luceafă

rul: Promisiuni.
LUPENI — Cultural: 

Toată lumea este a mea, 
I—II.

URICANI: Pas în doi. 1

Grupa a 4-a: Anglia,
Irlanda de Nord, Iugo
slavia, Turcia.

Grupa a 5-a: Olanda, Un
garia, Polonia, Grecia, Ci
pru;

Grupa a 6-a: Danemar
ca, Țara Galilor, Ceho
slovacia, Finlanda;

Grupa a 7-a: Belgia, Bul
garia, Scoția, Irlanda, ' 
Luxemburg.

Prima clasată în cele 7
grupe va obține dreptul de 
a lua parte la turneul fi
nal, R.F. Germania fiind 
calificată din oficiu ca ța
ră organizatoare.

Meciurile din prelimi
narii vor începe în toam
na acestui an.

SCHI

Concurs republican 
Z al cluburilor 

pionierești
T-a sfârșitul acestei săp- 

tănțîrii, membrii clubului’ 
de schi „Pionierul" al Ca
sei pionierilor și șoimilor 
patriei din Lupeni vor 
participa la concursul re
publican al cluburilor „Pio
nierul" care va avea loc 
pe pîrtia de pe muntele 
Brăișoarei, județul Cluj. 
Printre cei care vor repre
zenta Valea Jiului la a- 
cest important corcurs se 
află Ecaterina Dinicu, 
Ramona Bor, Melinda Ni- 
velt, Narcisa Vorac, Mo
nica Hațapuc, Mihai Cszi- 
ky. Antrenorii micilor spor
tivi sânt profesorii de edu
cație fizică Angela și 
Iosif Huda. (H.A.)

pentru repararea gar
dului de beton. In a- 
ceeași situație neplăcu
tă s-a aflat și conducăto
rul auto amator Dorin 
Oaidă, care conducea 
autoturismul 11 B 3181 
pe drumul național 66. In 
curbele de la Peștera Bo
lii, nu a redus viteza pî
nă la limita evitării o- 
ricărui pericol. Intrînd 
în derapaj, ă răsturnat 
autoturismul care a fost 
avariat grav.

Cei doi conducători au
to s-au convins că pe 
drumurile acoperite cu 
polei trebuie să se circu
le cu viteză redusă. E de 
dorit ca din greșelile lor, 
să învețe și alți condu
cători auto amatori șl 
profesioniști.

CU DEFECȚIUNI
LA SISTEMUL 
DE ILUMINAT

Conducătorii auto loan 
Tărcuță și Romică Tigă- 
nașu au fost depistați 
conducted autobasculan- î 
tete 06365 SB și 37 B 449 i 
care prezentau grave de- i 
fecțiuni la sistemul de i- î 
luminat. Agenții de cir- i 
culație și-au făcut dato- i 
ria, dar întrebăm pe a- i 
ceastă cale revizorii teh- i 
nici ai întreprinderilor t J 
ce revizii fac âutdvehi— i 
culelor înainte de ieșirea 
din garaj ?

\ : ;
Duminică, 16 februa

rie, au dreptul de circu
lație autoturismele pro
prietate personală înma
triculate sub număr CU 
SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circu
lație a! Miliției munici

piului Petroșani

I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I

N.R. Eventualele mo- -| 
dificări intervenite în . 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara. ,

TV
13,00 Telex. 
13,05 La sfîrșit de săp- 

tămînă (parțial co
lor), '■

14,45 Săptămîna politi
că.

19,00 Telejurnal. ■
19.20 Teleenciclopcdia 

(cdlor).
19,50 .Steaua fără nume, 

(color).
20,40 Film artistic: 

„Misiunea lui Ju
lien". |

22,10 Feerie pe gheață. .
(color). I

22.20 Telejurnal. i

Mica publicitate
PĂRINȚII și fratele A- 

drian urează scumpului lor 
Angliei Daniel, multă să
nătate, fericire și „La mulți 
ani!", cu Qcazia majora
tului. (5925)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Staicu 
Alexandru, eliberată de 
I.M. Petrila. O declar 
nulă. (5918)

PIERDUT legitimații de 
serviciu pe numete Ghe- 
rasim Dorel și Gherasim 
Ștefănica, eliberate de I.M. 
Paroseni. Le declarăm nu
le. (5920)

PIERDUT legitimații spe
ciale transport nr. 624 și 
604, eliberate de I.G.C.L. 
Petroșani. Le declarăm nu
le. (5921)

PIERDUT parafă me
dic principal specialitate 
ORL pe numete Dibernan- 
do Robert. O declar nulă. 
(5926) .

PIERDUT contract .de 
închiriere pe numeleMor- 
ga Janel, eliberat de 
E.G.C.L.' Vulcan. II declar 
nul. (5927)

PIERDUT legitimație’de 
serviciu pe. numele Glo- 
deanu Ion, eliberată de 
I.M. Livezeni. O declar 
nUlă. (5928) ‘ ,

PIERDUT legitimație’, de 
serviciu pe numele Gri- 
gora.ș Petrică, eliberată de 
I.M. Dîlja. O declar nulă. 
(5930)

PIERDUT foaie matri
colă 10 clase pe numele 
Grigoraș Petrică, . elibera
tă de Liceul agroindustri
al Odobești, în anul 1963. 
O declar nulă. (5931)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numeje Ălipă- 
șan Anca, eliberată de Spi
talul municipal Petroșani. 
O declar nulă. (5932)

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA, fiul, nora și nepoții, anunță cu adîncă 
durere încetarea din viată a scumpului lor 

KUJjZAI ANTON
înmormântarea va avea loc duminică, ora 14, de 

la domiciliu — Lonea. (5934)

CU nemărginită durere în suflet soția, copiii și 
bunica anunță împlinirea a 6 luni de lacrimi și du
rere de cînd a trecut în neființă cel mai bun și 
iubitor sot si tată

sing. BERINDEA AUREI,
In veci neuitat în inimile noastre. (5924)

COLEGIUL DE REDACȚIE : Iosif BALAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion MUSTAȚA, 
Simion POP — redactor șef, Teodor RUSU - redactor șef adjunct, Tiberiu SPĂTARU.

Redacția și administrația s Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2. Telefoane,: 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul : Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, telefon 41365.


