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Consfătuirea pe țară 
a reprezentanților Controlului 

oamenilor muncii

Glorioasei aniversări 
a partidului,' 

cinstirea faptelor 
de muncă

Telegrama adresată 
tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
de adunarea activului de partid 

din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Adunarea activului de partid din întreprinderile 

miniere ale bazinului carbonifer al Văii Jiului a ana
lizat sarcinile ce revin organelor și organizațiilor de 
partid, de masă și obștești pentru realizarea planului 
de producție, in deplină securitate a muncii, și a sta
bilit măsuri în vederea sporirii continue a producției 
de cărbune.

In dezbaterile ce au avut loc s-a dat o înaltă a- 
preciere contribuției dumneavoastră hotărî toare Ta e- 
laborarea politicii economice a partidului și statului, 
în cadrul căreia un accent deosebit se pune pe dezvol
tarea industriei extractive, a bazei energetice, în ve
derea asigurării din resurse proprii, în măsură sporită, 
a materiilor prime și a combustibilului. Vă rugăm, sti
mate tovarășe secretar general, să primiți cele mai a- 
lese mulțumiri pentru grija deosebită ce o purtați îm
bunătățirii vieții și activității minerilor, a familiilor 
noastre. Și în momentele grele, după tragicul accident 
de la mina Vulcan, minerii Văii Jiului v-âu simțit a- 
lături de ei și au primit cu o puternică emoție îmbăr
bătările ce le-ați adresat, angajîndu-se cu întreaga lor 
ființă să depășească greutățile și să realizeze planul 
la cărbune. AA.: 4 ;■

O dovadă grăitoare a dăruirii în muncă o consti
tuie rezultatele obținute și în aceste zile, cînd extrac
ția la cărbune cunoaște un ritm ridicat, inclusiv la 
mina Vulcan. De la începutul anului și pînă în pre
zent au fost obținute,, peste prevederi, 27 000 tone căr
bune pentru cocs și mai mult de 60 000 tone cărbune 
energetic. Acționîndu-se cu înaltă răspundere munci- • 
tocească, în unitățile miniere s-au creat condiții pen
tru ca în această lună să se realizeze un adevărat re
cord de producție — extragerea a aproape 1 milion 
tone cărbune.

Participant la dezbateri âu evidențiat grija ce 
ne-o purtați permanent' pentru asigurarea tuturor ce
lor necesare desfășurării normale a procesului de pro
ducție în subteran, în condiții de deplină securitate a 
muncii. Importantele fonduri alocate de stat întregesc 
și dezvoltă an de an baza materială a protecției mun-

ADUNĂREA ACTIVULUI DE PARTID 
DIN BAZINUL CARBONIFER AL VĂII JIULUI

(Continuare în pag. a 2-a)

— In fața hărților, m-a 
cuprins îndoiala. Dar, a- 
colo jos, mi-a venii să de
zertez. Fluxul de benzi în
ghesuit, benzi vechi, uza
te, indisciplină la tot pa
sul, nu mai vorbesc de 
nemotivate. Atunci, în 15 
aprilie ahul trecut, mi-a 
trecut prin minte să mă 
internez în spital, poate 
mă fac uitat...

Miner din tată în fiu, 
subinginerul Petru Nemeș 
n-a dezertat totuși. In
vine îi curge sînge de 
jian ’■ambițios de Jieț. A 
plecat de ,1a bine, de la 
sectorul IV al minei. Lo- 
nea la un ,,K“ de 0,6, Și 
a mai pierdut cîteva luni 
bune din cîștig.

— Am primit sarcina 
de a conduce sectorul I.

Sub egida Consiliului Na
țional al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, 
joi, s-au desfășurat, ini Ca
pitală, lucrările celei de-a 
IlI-a Consfătuiri pe țară a 
reprezentanților Controlu
lui oamenilor muncii.

Eveniment important In 
viața social-,politică a țării, 
consfătuirea, manifestare 
a democratismului orîndui- 
rii noastre socialiste, orga-* 
nizată din inițiativa secre
tarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a desfășurat 
în atmosfera de puternică 
efervescență creatoare pro
prie acestei perioade pre
mergătoare aniversării a 
65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Ro
mân, cînd întregul nostru 
popor acționează cu abne
gație și dăruire revoluțio
nară pentru realizarea u- 
nei calități noi, superioare

în toate domeniile de acti
vitate.

La consfătuire, ale cărei 
lucrări s-au desfășurat în 
sala Radiotelevizțunii, au 
luat parte peste 1000 de 
■participant! — muncitori 
maiștri, tehnicieni și ingi
neri, țărani, alți oameni ai 
muncii, responsabili și 
membri ai echipelor de 
control al oamenilor mun
cii, reprezentanți ai consi
liilor F.D.U.S., ai consiliilor 
de control muncitoresc al 
activității economice și so
ciale, ai comisiilor de, co
ordonare, ai organizațiilor 
de masă și obștești, ai con
siliilor populare, precum Și 
invitați din partea unor 
ministere și organizații cen
trale.

La lucrări au luat parte 
tovarășii Emil Bobu, Ale
xandrina Găinușe, Manea 
Mănescu, ■ Ștefan Andrei, 
Nicu Ceaușescu, Petru Ena-

Cu plenul trimestrial îndeplinit

Minerii de la Paroșeni păstrează tradiția
■ De la începutul lunii martie, 

PESTE 6500 TONE DE CĂRBUNE, 
extras suplimentar, iar de la începu
tul anului aproape 15 000 DE TONE.

■ Productivitatea muncii în 
subteran, DEPĂȘITĂ CU 250 KG PE 
POST, în cărbune, CU DOUĂ TONE 
PE POST, iar în abataje, CU PES
TE TREI TONE PE POST. ■ Trei din 
cele patru sectoare de producție au 
realizat și depășit sarcinile de plan, 
la zi. ■ Cel mai mare plus - 8225

tone - îl înregistrează minerii sec
torului III. ■ Toate cele cinci bri
găzi de mineri-tehnicieni, conduse de 
VASILE COJOCARU, MIHAI BAR- 
B ACARU, NICOLAE ANDRASIC, 
FRANCISC FAZAKAȘ Șl CONSTAN
TIN ciobanoiu, au sarcinile de 
plan depășite ca urmare a obținerii 
Unor productivități superioare sar
cinilor planificate cu 2000-3500 kg 
pe post.

încă din primele bre ale 
dimineții zilei de ieri, mi
nerii de la Paroșeni au ex
tras ultimele tone de căr
bune ale trimestrului I din 
acest an, asigurînd, în acest 
fel, condiții ca în ultimele 
cinci zile din luna martie 
să extragă cărbune supli
mentar, păstrind astfel tra
diția de a fi primul colec
tiv de muncă din bazinul 
nostru carbonifer care-și 
onorează sarcinile de . plan

înainte de termen. Cele 
14 700 tone extrase supli
mentar în acest an sînt ro
dul muncii întregului co- 

■ lectiv care s-a străduit — 
și putem spune că a reușit 
— ca aproape zilnic să ra
porteze •sporuri la produc
ția fizică dc cărbune. A- 
ceastă, ca urmare a folosi
rii la înalț! parametri teh
nologici a complexelor me- 
cariizate și a celorlalte uti
laje tehnologice din dotare.

Ca așa este o demonstrează 
cifrele. Cele două brigăzi, 
respectiv cea condusă de 
Francisc Fazakaș și Con-, 
stantin Ciobanoiu, care fo
losesc în abataj, complexe 
de mare înălțime de tipul 
CMA-5H, au obținut, rit
mic, productivități de 20—

Gheorghc BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

In cadrul sectorului I al I.M. Uricani, una dintre formațiile cu rezultate 
constant bune, este cea condusă de minerul Traian Pop. In imagine, șeful de 
brigadă (în mijloc), împreună cu ortacii, din schimbul I.
<A-A Aș;. 'Foto .- Alexandru TĂTAR

Lecție deschisă despre

Cum se călesc bărbații adîncurilur
din partea comitetului de 
partid, a consiliului oa
menilor muncii. Atesta
tul de responsabilitate te 
obligă, să . confirmi ’.încre
derea investită în . tine. 
A. mai fost un lucru e- 
sențial, care m-a convins 
că putem ’dinamiza bla
zarea care cuprinsese oa
menii din acest sector, 
împreună cu mine au ve
nit doi maiștri, mecani
cul Dumitru Marin, și e- 
lectromecanicul Gheorghc 
Donea de la IV, și un in
giner. Daniel Dioane. A-

poi ara mizat pe puterni
cele organizații de partid 
și de tiiîeret ale sectoru
lui, pe sprijinul comite
tului de partid, al. condu-, 
carii minei.

Bilanțuri lunare, cu 
minusuri de pînă la a- 
proape 3500 tone de căr
bune, s-au mai încheiat 
în perioada următoare, 
în iunie s-au realizat însă 
pentru primă oară plus 
42 tone. Revirimentul era 
deci posibil. Programul de 
măsuri a cuprins străpun
gerea unui suitor în cul

cușul stratului. 3 bloc IX, J 
reorganizarea unei bri- 1 
găzi, în fruntea căreia a <’ 
fost promovat țînărul 1 
miner. Gheorghe Avram, ț 
In august, s-a oprit, o vre- 1 
me sectorul, s-a schimbat ) 
tot fluxul de benzi ; s-a ț 
trecut apoi la degajarea ( 
căilor de acces, la re,pro- ) 
filarea lucrărilor din ori- j 
zontul 480, Așa a, apărut l 
și silozul-tampon, pro- / 
ducția nu mai era la dis- 1 
creția transportului. i

— Noul ritm, remarcă < 
tînărul inginer Viorel / 
Bulz, solicita mineri stă- / 
pini pe meserie. Am de- l

Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)

cfie, Mihai Gere, Ana Mu-: . 
reșan, precum și membrii , 
Biroului Executiv al Consi
liului Național al F.D.U.S., 
reprezentanți al organiea- ț 
țiilor.-componente ale Fron- | 
tulul Democrației și Unită- ■ 
ții Socialiste, responsabili ’ 
și -membri ai echipelor de 
control,

Lucrările au fost deschi
se de tovarășa Tamara Do- 
brin, președinte al Biroului - 
Executiv al Consiliului Na
țional, al F.D.U.S.

In unanimitate, partici
pant au adoptat următoa
rea ordine de zi : ■’<■■'■.’.

1. Raport cu privire Ia 
organizarea și exercitarea 
controlului oamenilor mun
cii. ■ A ,

2. Măsuri privind conti
nua perfecționare a contro
lului «exercitat de oamenii

(Continuare în pag. a 4-a)

O faptă 
de înaltă 
conștiință 

muncitorească
In’ perioada 20—26 mar

tie a.c. s-a consumat o 
fapta de înaltă conștiință 
muncitorească în cadrul 
Vreparației Lupeni.

Aici, pe fluxul de recep
ție a cărbunelui brut de la 
I.M. Lupeni, unul din tran
sportoarele cu bandă, cu o 
lungime de 65 m și anume 
cel cu poziția 25, prezenta 
o uzură fizică avansată ca
re conducea la perturbat.ii 
în funcționare. De aseme
nea, lățimea covorului de 
cauciuc de 1200 mm nu mai 

, corespundea debitelor de 
cărbune în continuă creș- 

ștere.:A”-,<? : ■■:■«■- «;/
Se impunea' înlocuirea 

completă a,acestui transpor
tor cu un utilaj noii, simi
lar, și mărirea ecartamen- 
tului la 1400 mm.

Dificultățile lucrării erau 
evidente. Manevrarea pe

Ion LEONARD

(Continuare în pag. â 2-a)

în ziarul de azi
• Ziua mondială a tea-, 

irului — Gînduri Ia o săr
bătoare. • Vă informăm.

(In pag', a 2-a)
• Investițiile anului 1986 

— Buna organizare a mun
cii, garanția realizării la 
termen a noilor aparta
mente. • Pe teme de edu
cație — „Ocupai, pentru 
coiegi". • Sesiune de co
municări științifice. • An
cheta noastră.

(In pag. a 3-a)

începînd de duminică, 30 martie
Ora oficială de vară

In acest an, ora oficială 
dc vară- pe întreg teritoriul 
țării. noastre se va aplica 
începînd de duminică, 30 
martie. Astfel, în noaptea 
de 29 spre 30 martie, sîm- 
bătă spre duminică, acele 
ceasornicelor- vor fi mutate 
înainte cu o oră, astfel ca 
ora zero să devină ora 1.

Intervalul de aplicare 
a acestui orar de vară se 
va încheia, potrivit regle
mentărilor legale în vigoa-, 
re, în ultima duminică ' a 
lunii, septembrie, cînd ora 
1 a acestei zile va deveni 
ora zero.

In raport cu alte zone a- 
le globului, timp de 6 luni, 
adică .pînă la 28 septem

brie, ora oficială a României, 
va fi în deyans față de ora 
Grei-nwieli cu 3 ore.

In acest interval, progra
mul tuturor activităților 
economico-sociale și cultu- 

. ral-artistice din întreaga 
țară va rămîne neschimbat. 
In transportul feroviar de 
călători sc menține actualul 
mers al trenurilor interne, 
iar pentru cele internațio
nale; circulația va fi core
lată prin grafice cu cea a 
trenurilor din țările vecine. 
Rămîne, de asemenea,, ne
schimbat orarul curselor 
TAROM interne și interna
ționale.

(Agerpres)
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Gînduri la o sărbătoare
Teatrul de stat „Valea 

minerilor,Jiului",teatrul 
cum he place să-i spunem, 
s-a născut acum 38 de ani, 

.^răspunzînd, prin întreaga 
sa activitate artistică cerin
țelor sociale ale Văii Jiu
lui. In această îndelungată 

' activitate, cu fiecare nouă 
montare teatrală colectivul 
artistic și tehnic al institu
ției a purtat făclia nestin
să a frumosului, a artei 

i printre cei care, sfărîmînd
■ tăriile muntelui, descătu- 
i șează lumina, minerii Văii
jiului. Pornind de la „O

■ scrisoare pierdută", primul 
spectacol montat pe scena

Ș instituției noastre, prin tru
da și sîrguința colectivului 
artistic și tehnic, 
teatrul și-a definit, cu fie
care nou spectacol, profi
tai ; un teatru ale cărui 
destine sînt indisolubil Ie- 

; gate de destinele muncito
rești ale oamenilor Văii 
Jiului. '

Expresie a 
noastre pe calea 
a umanismului 
arta .pe care o promovăm, 
asemeni tuturor artiștilor 
patriei, iradiază înaltele 
virtuți ale omului contem
poran, spiritul patriotic, 
revoluționar, caracterul 
profund militant. Promo- 
vînd o artă angajată, a 
cărei sursă de inspirație 
este viața și munca, sțimu- 
lînd, prin actul artistic, con
știința vie, creatoare a ma
selor largi, în efortul și 
dăruirea lor de zi cu 
pentru sporirea neînceta
tă a bogăției materiale și 
spirituale a poporului, pre
tutindeni în. sălile de apel 
sau pe scenele așezăminte
lor de cultură din munici
piu și județ, sîntem . con-

știenți că trebuie să ducem 
cu noi, prin spectacolele 
noastre, cele mai nobile 
idei ale națiunii, înălțînd 
astfel pe noi trepte cultura 
Văii Jiului armonios împli
nită în acești ani de măre
țe transformări socialiste 
cu efortul tot mai susținut 
al minerilor, al oamenilor 
muncii de a făuri noi bu
nuri materiale.

Ziua mondiala 
a teatrului

înaintării 
luminată 
socialist,

Arta noastră este un răs
puns direct acestui efort 
creator al întregului popor, 
fiecare dintre noi străduin- 
du-se să participe la înăl
țarea columnei de spiritua
litate românească, Festi
valul național al muncii 
și creației „Cîntarea Româ
niei", „Ziua mondială a 
teatrului" pe care întreaga 
lume a artei o sărbătorește 
este pentru noi un moment 
privilegiat. Ziua aceasta ne 
dă nouă, actori, « regizori, 
.dramaturgi, scenografi, sau 
tehnicieni de scenă, prile
jul de a sublinia ceea ce 
ne apropie, ne unește, prin 
măreția mesajului drama
tic, -Oamenii teatrului din 
lumea întreagă prefigurea
ză .astfel o nouă lume — 
mai bună, mai dreaptă ; 
teatrul dă la o parte ceea

ce îi separă pe oameni și 
pune în valoare ceea ce. îi 
unește : ferma . voință de . 
pace, de a trăi în deplină 
înțelegere. De altfel 1986 
este pentru întreaga lume 
Anul Internațional al Pă
cii.
, Cu fiecare act de auten
tică artă, noi, actorii Tea
trului de stat „Valea Jiu
lui" dorim să oferim publi
cului accesul larg la cele 
mai valoroase idei ale u- 
manițății. Prin înalta cali
tate estetică și ideologică, 
jucînd piese cu adevărat 
valoroase, militante, apar- 
ținind dramaturgiei româ
nești și universale, dorini 
să răspundem pe deplin aș
teptărilor publicului nos
tru, dînd noi dimensiuni 
actului artistic, amplifi- 
cîndu-i benefic rolul mode
lator. formativ.

Dorim să răspundem ast
fel chemărilor ardente ale

• secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresate tutu
ror celor ce urcă pe scenă, 
seară de seară. în luminile 
rampei de a oglindi cît 
mai fidel, viața, munca, 
gindurile oamenilor, trecu
tul glorios de luptă al po
porului, dar și cuceririle pe 
care, sub conducerea înțe
leaptă a partidului, întrea
ga națiune le-a dobîndit în 
anii edificării socialismu
lui în România.

Mihai CUTA, 
actor, directorul Teatrului 

de stat „Valea Jiului"

Cu planul trimestrial îndeplinit
(Urmare din pag. 1)

Telegrama adresată 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. O

cii. Pentru valorificarea în mod corespun
zător a acestei importante zestre tehnice» 
colectivele de muncă din toate întreprin
derile miniere s-au angajat să respecte cu 
strictețe normele de tehnica securității 
muncii, să asigure întronarea unui climat 
de ordine și disciplină la fiecare loc de 
muncă și de către fiecare miner.

Alături de întregul nostru popor, ne an
gajăm în fața duram voastră să nu ne 
cruțăm forțele pentru a realiza în mod e- 
xemplar prevederile de plan și să vă pu
tem raporta, în cinstea glorioasei aniver
sări a partidului, noi și importante contri-

ouții la înfăptuirea programelor de dezvol
tare econbmico-socială a țării, a mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al Xlli-lea 
al partidului nostru.

Vă asigurăm că minerii Văii Jiului, ur- 
mînd cu devotament patriotic politica 
Partidului Comunist Român, strîns uniți 
în jurul partidului, al dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vor face 
dovada abnegației și dăruirii lor în muncă 
și vor acționa cu elan și energie pentru 
asigurarea economiei naționale cu canti
tăți sporite de cărbune, pentru 
creșterea contribuției acestui important 
bazin carbonifer la prosperitatea și pro
gresul continuu al României, socialiste.

faptă de înaltă 
conștiință 

muncitorească
(Urmare din pag. 1)

verticală pînă la înălțimi de 
32 m ă uno-r repere de greu
tăți considerabile, transpor
tul acestora pe trasee difi
cile și montarea lor în lo
curi înguste au constituit 
un riguros " examen pentru 
colectivul antrenat în a- 

. ceasta acțiune. Răspunzînd 
cu o bună organizare și
exigență profesională, s-a 
reușit realizarea 
lucrări intr-un timp 
de numai 7 zile, 
„recordmani" sînt

22 tone pe. post, cu vîrfuri 
de pînă la 30 tone pe post. 
Nici brigăzile conduse de 
Mihai Barbucaru. Vasile 
Cojocarii și Nicolăe Andra- 
șic nu s-au lăsat mai, pre
jos. Folosind complexe me
canizate de tipul SMA-1 și 
SMA-2 fabricate ia IUM 
Petroșani, au obținut pro
ductivități medii de 14—16 
tone jpe.' poșț, cu vîrfuri de 
pînă la 20 tone de post, 
contribuind în acest fel din 
plin Ia realizarea produc
ției extrase suplimentar 
în acest an. Concomitent 
cu preocupările colectivu
lui pentru. realizarea sar
cinilor curente de plan, mi
nerii de la Paroșeni au a- 
cordat o atenție deosebită la mină.

lucrărilor de pregătiri 
descinderi în vederea asi
gurării noilor, capacități de 
producție care să fie ca
pabile să preia atît produc
ția capacităților care vor 
ieși din funcțiune, cit și 
creșterile planificate pentru 
acest an. De fapt, pentru a 
ține pasul cu vitezele mari 
de avansare cftre Se • obțin 
cu complexele mecanizate, 
minerii de la Paroșeni fo
losesc, în subteran, ; șase , 
combine de înaintare pen
tru executarea lucrărilor 
de pregătiri, iar brigada 
condusă de Alexandru Lasz- 
lo din sectorul de investiții 
folosește o instalație uni
versală de încărcat (IUI-2) 
concepută și realizată în 
întregime'de specialiști de

Șl

Accente moderne în arhitectura orașului Vulcan. In imagine, Bulevardul 
Victoriei. . . Foto : AU TĂTAR

PR O G R A M U L
Universității politice și de 

conducere —
Filiala Petroșani

Cursurile Universității 
politice și de conducere, 
pentru anii I, II și III se 
desfășoară în ziua de luni, 
31 martie, începînțl cu ora 
16, în sălile Cabinetului mu
nicipal de partid.

Cum se căiesc 
bărbații adi ticurilor

(Urmare din pag. I)

Acești 
munci

torii din formațiile condu
se cu multă competență de 
șefii de echipă Stancu Co- 
ropiță, Viorel Bîrleanu, An
drei Drotzinger, Ștefan 
Racz, 'loader Moldovan, 
îndrumați de maiștrii Ti- 
beriu Szilagy, Vasile Ma- 
ioga și coordonați de ing. 
Dorin Cerb.U și sing. Grigo- 
ce Bălăceanu.

Un colectiv de entuziaști, 
.un exemplu de dăruire, 
conștiinciozitate și dirzenie.

In cadrul Cooperativei meșteșugărești „Straja" din Lupeni, o unitate fruntașă 
este secția „Geamuri" condusă de Teodor Roșu. In imagine, aspect de muncă 
din atelier. - Foto : loan PRICOFI

pe primele două luni. Or
tacii Iui Ilie Mioc au tre
cut la plus 100,. în februa
rie, La Avram, un loc 
greu de muncă, prorRicti- 

Gheorghe ' vitatea a săltat de la 3,75 
tone pe post la 6,20. 
miner primea anul 
și 91 lei pe post, 
cîștigă curent 300.

— Perspectiva se

UN NOU BLOC de lo
cuințe cu spații comerciale 
la parter va fi predat în 
acest an pe strada Vasile 
Roaită din reședința de 
municipiu. "Este vorba de 
blocul 13 B care va avea 42 
apartamente și spații la 
parter unde vor fi organi
zate expoziții cu produse

ea.și zi, tot la Deva, piesa 
„Iorgovan, fiul munților". 
(Al. H.)

CENACLUL „ORIZONT" 
al Institutului de mine va 
susține în săptămîna care 
urmează mai multe specta
cole în sălile de apel și a- 
șezănaintele de cultură din 
orașele Uricani și I’etrila. 

TURNEU. Marți, 1 apri
lie, colectivul artistic al 
Teatrului de stat „Valea 
Jiului" va interpreta la 
Deva, în sala „Arta" piesa

______________  , . . . , \ ‘
OLIMPIADA ȘCOLARĂ, comedie de G.M. Zamfi- 

Mîine, la Școală generală rescu. Pentru copii, în ace-

nr. 1 din Petroșani, se des
fășoară o noua, etapă a fa
zei județene, zona Valea 
Jiului, a olimpiadei școlare. 
La chimie și geografie se 
vor întrece elevi din șco
lile generale șr licee, cu 
preocupări deosebite pentru 
aceste discipline de învăță- 

pentru concursul „Cîntecul mint. (T.S.) 
adîncului", ediția a XV-a. 
Lucrările vor fi dactilogra
fiate și predate în două e- 
xemplare, însoțite de o 
notă cu datele personale

ACM.

este

ția coordonată de maistrul 
Gheorghe Savin din briga
da 10 Petroșani a
(V.S.)

CONCURS. Luni
ultima zi pentru depunerea, 
la Casa de cultură din Pe
troșani, a lucrărilor de 
creație literară — poezie —

Rubrică realizată de
Hora (iu* ALEXANDRESCU

ale cooperației meșteșugă- ale autorului. (Al. H.) _ „Idolul și Ion Anapoda
rești. Lucrările de construc-

I ție sînt executate de forma-

i
i 
!

clanșat „acțiunea califi
care". I-am format astfel 
pe Costică Chișcop, Gesti
că Niculiță, C.___
Carp, Ion Bălăneseu II, 
Petru Dănilă, Idiin Iosif, 
fost lăcătuș,' Petru Opriș, 
Vasile PăvălUc. In pre
zent Urmează cursurile 
școlii de calificare Ale
xandru Șuiu, Aurel Mă
ciucă, Ștefăhică .Mamiro- 
vici. Ion Bălan, loan Lun- 
gu, Culiță Pintilie, VioreJ 
Șerbii, Mihai Ichim, toți 
tineri, nu de mult înca
drați.

— Cînd a început să 
salte producția, își aduce 
aminte normatorul Ion 

. Caraconcea, au început să 
„tragă", oamenii noi la 

■■’ sector. Se cereau clintii 
la Cornel Țir, a cărui bri
gadă mergea mai bine. 
Gheorghe Ichim și-ă ă- 
dus fratele, Nicolae Ol fl
ier'll „a pus o vorbă" pen
tru cîtiva consăteni; Șuiu,: 
Bălan,’ Lungii, Mamirovici, 
Pintilie. Secretarul de 
partid, minerul Traian 

' IonUț, a pus problema ne
motivatelor. Lipsea vreu
nul ieri, azi eram la el 
acasă. Urma judecata or- 
tacilor. Am un tabel com-' examenul de 
parativ — lunile ianuarie 
și februarie 1984 și 1985, 
mai puține nemotivate cu 
32 și, respectiv, 70 în a- 
cest an. Diferența e re
zultatul dialogului deschis, 
dar și decis cu îndiscipli- 
nații. Cei care au recidi-

Un 
trecut 
acum

anun- 
ță la fel de generoasă în 
succese,, remarcă șeful 
de sector, fiindcă bine 
merg' și pregătirile, asi
gurate de brigada lui Va
sile: Simion. Avem front 
de lucru, vom deschide în 
curînd un alt abataj ca
meră. Cînd s-au deprins 
cu binele, oamenii 
mai cu rîvnă, sînt 
gospodari.

Sectorul tinereții, 
re muncesc mulți 
tinde așadar să-și 
renume; încă nu se poa
te compara cu III sau IV, 
dar saltul este impresio
nant. Salt determinat de 
ambiția, capacitatea teh= 
nlcă a tinerilor specialiști 
si mineri, care au învins 
greutățile, cî.știgînd astfel 
un binemeritat prestigiu. 
La 31 de ani, dintre care 
șapte în minerit. Petru 
Nemeș ă absolvit cu brio 
___ _ . 1 ’ ; maturitate 
profesională, avînd atuul 
spiritului de echipă. Rîde, 
cînd își aduce aminte de 
gîndul dezertării.

— N-ar trebui să scrieți 
despre asta. Recunosc a, 
fost un moment de cum- 
pănă. Trebuia depășit și 

vat s-âu ales cu contrac- l-am depășit cu sprijinul 
oamenilor dlrj sector, al

trag 
mai

în ca- 
' jieni,' 

facă

tul de muncă desfăcut.
Din decembrie 1985 

plusul de cărbune a deve
nit obișnuință : 336 tone , 
în decembrie, 134, în ia
nuarie, 610, în februarie, 
593, pînă miercuri în mar
tie. Brigada h!i Țir a cu
mulat 1000 tone în plus

oamenilor dirj sector, ai, 
celor trimiși întru ajuto- J 
rare din alte sectoare.

Iată o elocventă lecție « 
deschisă asupra modului . 
cum se călesc, în focul viu . 
al dăruirii, vrednicii băr- » 
bați ai adîncului,. |
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Investițiile anului 1986

Buna organizare a muncii, 
garanfia realizării la termen 

a noilor apartamente

Sesiune de comjmcâri științifice
comunicările t

Programul do \ înnoire 
urbanistică a localității re
ședință de municipiu pre
vede, peptru anul 1986, 
construirea a 531 noi apar
tamente, extinderea bule
vardului din zona centra
lă, asfaltarea unor străzi 
și alei, precum și alte im- 

* .portante lucrări de siste-, 
matizare. Ponderea cea 
mai mare a lucrărilor, 315 
apartamente, revine — prin 
plan — constructorilor bri
găzii 10 Petroșani a Antre
prizei de construcții și mon
taje. In ce stadiu se 
realizarea sarcinilor 
plan, acum, la sfîrșitul pri
mului trimestru al anului? 
Din analiza făcută la nive
lul conducerii brigăzii, re
iese că majoritatea 
78 de apartamente 
trebuie predate beneficia
rului pînă la 31 martie •se 
află în faza de finisare,Tar 
o parte din ele sînt gata 
pentru recepție. „Din cal
culele pe căre le-am făcut 
în aceste zile, ne-a infor
mat ing. Mihail Radu„ șe
ful brigăzii 10, reiese că 
planul valoric pentru tri
mestrul I va fi realizat și 
chiar depășit cu circa 
800 000 lei. In trimestrul 
al II-lea sarcinile de plan 
sînt sporite considerabil. 
Dar, iprintr-o temeinică pre
gătire și organizare a mun
cii la fiecare obiectiv de 
investiții prevăzut în 'pla
nul fizic, în.cepîn.d din luna 
aprilie vom: intensifica rit
mul de lucru, astfel îneît 
să ne realizăm la termen 
apartamentele și celelalte 
obiective prevăzute în gra
fic".

Din constatările făcute 
la punctele de lucru, risi
pite din zona centrală și 
pînă în cartierul Aeroport 
reiese că afirmațiile șefu- . 
.lui de brigadă au acoperire 
în fapte. Lucrările de con
strucții au; început la peste 
80 la sută din obiectivele 
prevăzute în planul anual. 
Au fost săpate fundațiile 
noilor blocuri 13 B, 103, 
104 A, 10a D din cartierul 
Aeroport. O bună parte 
din blocurile aflate în con
strucție au ajuns în stadiul 
montajului structurii de 
rezistență. Singurele blo
curi de locuințe din planul 
pentru 1986 — unde 1 n-au 
fost Începute lucrările ■ de 
construcție — sînt 194, care 
nu are eliberat amplasa
mentul, și 75 A, căruia nu 
1 s-a asigurat documentația 
de execuție.

' ••••••••••»•••<

află 
de

celor 
care

Constituie un hjpt> îmbu
curător că sînt plasate e- 
fective și la lucrările de 
la parterul blocurilor din 
.cartierul Petroșăni-Nord, 
unde urmează să fie date 
în folosință noi și impor
tante suprafețe pentru co
merț și prestări de servicii 
către populație. La parte
rul blocului 76 am întîlnlt 
formația de 26 de zidari 
condusă de Ion Fierarii, 
iar alături, la blocul 119, 
pe constructorii din forma
țiile coordonate de/ mais
tru! principal Petre Cosma. 
Se lucrează intens la ten
cuieli pentru a pune la dis
poziția beneficiarului noile 
spații comerciale. Lucrări 
de finisare interioară efec
tuau și zidarii din formația 
condusă de Constantin Bar
bu, la parterul blocului 79. 
Tot la finisări lucrau și zi
darii din echipa lui Ion Mi- 
litaru, la blocul D din car
tierul Aeroport.

In ultima săptămînă, e- 
fectivele brigăzii au sporit 
cu 50 de oameni. La săpa
rea fundațiilor și la mon
tajul structurilor de rezis
tență munca a fost organi
zată în flux continuu. „Pu
nem în • manoperă, zilnic 
— ne-a informat șing. Ilie 
Gaja, adjunctul șefului bri
găzii 10 — circa 100 mc de 
betoane și mortare. Avem 
Un ritm bun de livrare a 
cantităților de betoane și 
mortare comandate. Pentru 
strădaniile pe care le de
pun, depășindu-și sarcinile 
de plan, merită cuvinte de 
laudă constructorii din bri
găzile conduse de Gheor- 
glie Neagoe, Milică Tăbă- 
caru și Ion. .Fordache (dul
gheri), Mihăi Asavei (fierăr- 
betoniști),. Dumitru “ 
lache, Constantin

In zilele de 27 și 28 mar
tie la București se desfă
șoară sesiunea anuală a 
Centrului de Cercetări pen
tru Problemele Tineretu
lui, manifestare științifică 
dedicată aniversării a’ 65 
de ani de la crearea Parti
dului Comunist Român. La 
lucrările sesiunii, din Valea 
Jiului. participă lector 
univ. loan UifălCan și 
studentul Marin Băjan, de 
la Institutul de mine, ing. 
Adrian Pop (I.M. Aninoasa), 

, m e m b r i ai filialei 
‘ Hunedoara a Centrului de 

Cercetări pentru Proble
mele Tineretului, căre au

prezentat
„Cunoaștere și eficiență în 
procesul participării tine
retului la autoconducerea 
și autogestiunea unităților 
miniere", „Inovarea tehno
logică în minerit și adapta
rea. social-profesionalâ .a 
forței de muncă , tinere", 
„Fluctuația forței de muncă 
la I.M. Lupeni. Cauze și 
posibilități de reducere*. 
La această reuniune știin
țifică au fost analizate as
pecte actuale și de perspec
tivă în orientarea pregătirii 
profesionale, ale participă
rii tineretului Ia amplul 
proces de dezvoltare qcono- 
mico-socială a patriei. (T.S.)

Ocupat, pentru

Să nu neglijăm
semnalizarea lucrărilor edilitare

In diferite locuri se efec
tuează tot felul de Jucrări, 
fiind săpate fie canale, fie 
gropi. Sint necesare, desi
gur, în diversele extinderi 
determinate de ritmul 
construcțiilor industriale și 
sociale din Valea .Jiului sau 
în lucrările de remediere 
a unor defecțiuni din re
țeaua de alimentare cu a- 
pă sau de evacuarea ei. 
Toate bune și la locul lor, 
dar un fapt trebuie exa
minat cu mai . multă aten
ție: semnalizarea lor atît 
pe timp de zi cît mai ales, 
noaptea. Se gîndesc cei ce 
execută astfel de lucrări

Posto- 
Barbu, 

Dumitru Roșu, Ion Milita- 
ru, Ghecrghe Tangaru (zi
dari), Nicola<? Tudor, Con
stantin Tutilă (zugravi), 
Glicorghe Bețivu și Dumi
tru Ncgoiță (mozaicari), Ion 
Tobă si Ion Răci ucu (tâm
plari), întregul nostru co
lectiv este ho târî t să-și în
deplinească exemplar 
cinile de plan".

Buna organizare a 
cii, hărnicia de care 
dovadă constructorii

- săr-

inun
dau 
din 

Petroșani constituie garan
ția realizării la termen a 
apartamentelor, a celorlal
te obiective prevăzute în 
planul anual de investiții.

Viorel STRĂUȚ

99
Pe culoarul îngust, două 

bagaje mari, ținute de două 
mâini firave, altădată vigu
roase, dar acum copleșite de 
trecerea anilor, abia încap 
printre oameni, bătrîriica a- 
plecată din cauza greutății, 
căutîncl cu febrilitate un 
loc, într-unul din compar
timentele trenului Petroșani 
— Lupeni. Mai sînt cîteva 
minute și aproape toate lo
curile sînt ocupate, ce-i 
drept mai mult de elevi, 
a căror tinerețe se face au
zită nu doar din interiorul 
vagonului, ci de undeva 
mult mai de departe.

Croindu-și cu greutate 
drum printre copiii afla ți 
într-o permanentă și de
ranjantă hîrjoană, bătrînica 
.ajunge în sfîrșit la unul 
din compartimentele în 
care două eleve — modul în 
care sînt îmbrăcate atestă 
convingător grija pe care 
părinții o au pentru odras- 
.ele lor — își odihnesc timpul 
cu picioarele pe banchetă, 
în compania unui alt coleg. ]ume între care s4 bătrîni- 

vocea 
bătrânel pare mai degrabă 
un suspin decît o 
bare.
'tu o 

dintre 
în ușă, 
tăind definitiv pofta bătrî-

nei de a ocupa un loc pe 
banchetă, un loc care i s-ar 
fi cuvenit atît datorită 
vîrstei, cît și'datorită baga
jelor enorme. Luîndu-și 
cu grijă geamantanele bă- 
tțîna pleacă fără a spune 
nimic, încercîndu-și noro
cul în altă parte.

j..................... ........................—

Pe teme 
de educație

„Ocupat, maică ?“

între-

mișcare vioaie, una 
eleve se proțăpește 
cu o voce răstită,

Eleva, cu un zîmbet de 
satisfacție — lacrimile ar 
fi fost mai indicate — trîn- 
tește ușa luîndu-și din nou 
poziția comodă cu picioa
rele pe banchetă.

Sigur, gestul cerea în 
mod insistent explicații din 
partea celor două eleve ca
re, în niod abuziv țineau 
ocupat uri întreg comparti
ment, în vreme ce atîta

să verificăm, doar patru 
colegi urcă, rămînînd încă 
două locuri libere, deci bă- 
trînjca putea lesne ocupa 
unul din locuri, celor patru 
eleve și doi elevi fiindu-le 
suficient spațiul pentru hîr- 
joana lor, care, doar în aer 
liber ar putea fi, cu mare 
indulgentă, acceptată.

Un singur lucru trădează 
identitatea pe care ocupan- 
ții compartimentului ... o 
ascund cu vehemență: nu- 

glă- 
Li- 

matematică-fizică 
Petroșani și, bineînțeles, nu
mărul respectiy, dar care 
nu mai are nici o importan
ță, de altfel ea și adevăra
tul nume al purtătorilor. 
Cui i-ar . folosi ?

Păcat, părerea despre e- 
lcvii liceului din Petroșani 
era cu totul alta. Păcat de 
timpul irosit la orele de 
dirigentie. Păcat, mare pă
cat I <<;.(•..) / ‘ ’

mărul matricol, care 
suiește ferm, răspicat: 
cetii de

că în timpul nopții cetățe
nii sânt pîndiți de capcane?

Intenția noastră nu este 
de'a face doar o teorie, ci 
de a prezenta o întâmpla
re adevărată, petrecută cu 
cîteva zile în urmă. (17 
martie) pe strada Plopilor 
din Petroșani. „Mergem la - 
gară, pe la ora 5, cî.nd e 
încă întuneric, ne spunea 
Marin Stolojan (strada Ra
du Șapcă nr. 42/2), miner 
șef de schimb la I.M. A- 
ninoasa. Și dintr-odată am 
căzut într-o groapă. Abia 
am ieșit de-acolo, hainele 
îmi erau pline de noroi. 
Pe stradă nu este nici un 
bec, iar groapa nu era: 
semnalizată, așa cum ar 
trebui". Și omul cu păța
nia era supărat, pe drept 
cuvînt, deoarece s-a ales 
și cu o contuzie la ochiul 
drept, și cu hainele mur
dare. In ziua următoare 
lucrătorii de Ia E.G.C.E., 
pentru că ei erau autorii 
gropii, terminîndu-și in
tervenția, au astupat-o. La 
fel au mai pățit, în alte si
tuații, și alți cetățeni, li
nul, cu peste un an în ur
mă, și-a rupt două coaste 
în urma unei căzături, tot 
<j>e întuneric, într-o gură 
de canal căreia i se luase 
capacul. 4

Iată de ce este corect și 
civilizat ca orice lucrare a- 
flată în cu'rs de executare 
să fie semnalizată atît zi
ua, cît mai ales noaptea 
pentru a se evita astfel de 
necazuri. Dacă nu se poate 
instala lumina de avertiza
re, atunc; Să se găsească 
altă modalitate, alte soluții 
•pentru a proteja trecătorii. 
Numai astfel relațiile din
tre oameni sînt străbătute 
de respect si considerație 
reciprocă. (T. SPĂTARU)

ca, stătea în picioare în hol. 
De-a dreptul obraznic, de 
data aceasta, eleva își jus
tifică gestul, „ocupat pentru 
colegii mei care urcă de la 
Aeroport*.

Curiozitatea ne îndeamnă
------------------- s-----------------------------------
Distribuirea petrolului lampant 

în Petroșani
întreprinderea pentru li

vrarea produselor petro
liere, PECO Hunedoara- 
Deva, prin depozitul Com- 
petrol.de la Vulcan, a ho- 
tărît, în Sfîrșit, reluarea dis
tribuirii în Petroșani a pe
trolului lampant necesar 
populației. Forma concretă 
de înfăptuire a măsurii sta-

bilite este următoarea: 
fiecare lună, în ziua de 10, 
o cisternă va fi prezentă în 
zona fostei stații PECO din 
Piața Victoriei — Petro
șani și va distribui petrol 
cetățenilor interesați. "Se 
preconizează ca servirea-. 
populației să înceapă în ju
rul orei 10. (T.'ȚȚ

Dialog de muncă. Năvăditoarele Ana Florea șl 
Victoria Figuia — două harnice muncitoare de la Țe- 
sătoria de mătase Lupeni. .~

Mlâni de la organele de stat
Necinstea, o îndeletnicire falimentară

Invitația l-a surprins pe 
Tiberiu Rotaru. Iși ispăși
se pedeapsa, ce rost ar mai 
fi avut să caute la miliție?

— Ce al de gînd să faci 
de acum încolo ? — l-a in- 

, tehpelat căpitanul Ion Bo- 
coș.

—■ Mă fac om serios. Mă 
încadrez. M-am săturat de 
viața , pe eere am dus-o.

...Era cu puțin înaintea 
Revelionului. La numai 23 
de am, se săturase de o a- 
semenea viață, zicea el, 
spargerile unor magazine 
din vechiul centru al Pe- 
troșaniuhii îi „asigurase
ră" ani grei de detenție. 
Avatarurile infracționale 
debutaseră la numai 17 ani. 
Rudele din Anirioasă, oa
meni serioși, nici nu voiau 
să audă de el. I-a venit 
mintea la cap, a dedus 
bucuros anchetatorul, cînd 
a aflat că Tiberiu Rotaru 
s-a încadrat la ACM. Din 
păcate, după numai cîteva 
zile, novicele , constructor, 
plictisit de șantier, își re
face în consecință relațiile 
cu cîțiva foști „pensionari" 
;.i penitenciarelor... ■■

In noaptea de 18—19 fe
bruarie, un agent de ordi-

ne a remarcat lacătul rupt 
Ta ușa magazinului alimen
tar nr. 131, situat pe bule
vardul Republicii din Pe
troșani. La fața locului, e- 
chipa de cercetare începe 
prompt verificările. Un zgo
mot, în magazie, atrage . a- 
tențiaș Lupul n-apucase’ să 
părăsească stîna. sub o la-

legii, faptul. c$ i. s-a.oferit 
posibilitatea reabilitării ca 
om. Dimpotrivă, sub masca 
cinstei circumstanțiale a 
operaț fără jenă noaptea, ba 
chiar cu cinism, la dru
mul mare. Avea predilecție 
pentru. minicalculatoare, 
calculatoare, unelte și apa
ratură de-măsură și control.

femeie din Petroșani. S-au 
ales cu paguba, dar și cu 
învățătură de minte că a- 

pie- 
* se au devenit , complici mo-

chiziționînd „la negru"

de ambalaj ă fostdă
flat o mai veche cunoștință 
a miliției... Tiberiu Rotaru 
Probe științifice, expertize
le criminalistice aU de
monstrated tot el spărsese, 
în nopțile de 2—3 și 9—10 
februarie, magazinul Gos- „ 
taț și atelierul IRUC de pe 
aceeași arteră principală a

" Petroșani ului. .
— De ce 2 — a întrebat 

anchetatorul. Ai promis că...
— Nu știu de ce. 

team nevoia să am 
mul ți. Să mă distrez.

Așadar, Tiberiu Rotaru 
n-a luat în seamă clemența

Sim- 
băni

. rali ai hoțului.
Tiberiu Rotaru se

din nou după gratij, pentru 
că a ignorat Cu bună știinr 
ță legea ; premeditarea și 
recidiva i-au asigurat doar 
circumstanțe agravante. 
Da, legea este aspră cu cei 
care nu vor să înțeleagă că 

; doar munca și cinstea con
stituie valorile perene de 
prețuire a personalității u- 
mane în societatea noastră 
socialistă. Căile necinstei 
sînt curmate cu promptitu
dine și iiotărîre, nu numai 
de organele special îndri-

află

„MĂRȚIȘOR*

Barmana bufetului 
preș
„Transilvania" din Petrila, 
Aurelia Dăjuleșcu întrecea 
măsura în dijmuirea paha
relor cu băutură oferite 
clienților. Să fim înțeleși, 
turna prea adesea sub ni
velul măsurii, motiv pentru 
care, in prima zi de pri
măvară, a fost controlată 
de organele de miliție. Din- 
ti’-un pahar cu votcă lip
seau 32 ml, în plus barma
na încasase 0,40 lei supra- 
preț. Dintr-o iute mișcare, 
un singur client a fost îri- 

Scuinp 
procurat

ex
al . restaurantului

cent pe Marian Căldărar, 
care, in complicitate cu un 
frate minor, a sustras din 
magazia IACMM, salopete, 
cizme de cauciuc și alte 
obiecte în valoare de peste 
5000 lei. Acum are. parte de 
o

Nu disprețuia banii peșin. 
Prada o depozita la priete
nul său .le- odinioară, Ale
xandru CocOtă din Aninoa- 
sa, care l-a „înțeles", deși .
știa că tăinuirea și depozi- tuite în acest scop, ci și de 
tarea lucrurilor furate. îl 
aduceau în conflict cu le
gea. Afacerea Tiberiu Ro
taru s-ar fi dovedit fali
mentară încă de la debut, 
dacă hoțul n-ar fi mizat pe 
o anumită categorie de 
clienți, 
caută
Intre aceștia s-au aflat 
meșteșugar particular, 
lucrător de la atelierul 
părații TV din Petrila,

chilipirgii. care 
neapărat profitul, 

un 
un 
re- 

o

opinia publică. Mîzînd pe 
indivizi care urmăresc pri
copseala prin chilipiruri, 
lui Tiberiu Rotaru și alto
ra de teapa lui le-au „mers" 
o, perioadă de vreme aface
rile necurate. Af&ceri, care 
n-au rămas însă la adăpos
tul întunericului, adevărul 
și dreptatea au triumfat în 
cele din urmă.

Andrei APOSTOL

un singur client a 
șelat cu 6,20 lei. 
„mărțișor" și-a 
Aurelia Dăjulescu..

LECTURA
Prin sarcinile de servi

ciu, Ion Vlad trebuia să a- 
șigure paza depozitului Var* 
nița. Iată însă că într-o 
noapte a fost surprins dor
mind în post. De acum ci
tește cu1 râvnă prevederile 
Decretului nr. ‘ 477-/I983, 
pentru a afla cum se com
bate.,. insomnia

GARDEROBA
Lucrătorii de miliție tlin 

Vulcan l-au identificat re-

garderobă... vărgată.
PARAZITISM

Din peisajul moral al Pe- 
tnlei au dispărut doi inve
terate adopți ai traiului pa
razitar, Mircea Gălățean și 
Petrică Blidea. ambii în 
vîrstă de 29 arii. Au fost 
condamnați conform Decre
tului 153/1970 la cite patru 
luni închisoare. Prilej de 
meditație’,

TĂRIE

Confundând locul de 
muncă» de Ia IF A „Vîscoza" 
Lupeni cu localul de ali
mentație publică, Carol 
Rus . din Lupeni a introdus 
și consumat în unitatea res
pectivă băuturi alcoolice.. 
Tăria alcoolului, dar și a 
caracterului va fi evaluată 
în fața completului de ju
decată.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției 

municipiului Petroșani

petrol.de
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Steagul roșu

Consfătuirea pe țară a reprezentanților 
Controlului oamenilor muncii

(Urmare din pag. I)

muncii și creșterea contri- 
* buției acestuia la îmbunătă
țirea activității în unitățile 
controlate.

’-3. Chemarea adresată de 
consfătuire cetățenilor pa
triei și tuturor factorilor cu 
atribuții în organizarea și 

’ efectuarea controlului oa
menilor muncii.

în legătură cu proble- 
, mele înscrise pe ordinea de 

zi au luat cu vin tul: Elena 
ț Căpităneanu, președintele 
I Comisiei municipale Bucu- 

rești pentru coordonarea 
|';șl îndrumarea activității
i de control al oamenilor
^muncii, Gheorghe Stănilă, 
| responsabil de.echipă de 

control de la Intreprinde- 
i rea de mașini electrice 
’ București, Elena Ene, vice- 
. președinte al Uniunii Cen- 

trale a Cooperativelor Meș- 
. '■ țeșugărești. Aurel Stoica, vi- 

; copreședinte al Consiliului 
: județean Cluj de control 

muncitoresc al activității 
economice și sociale, Ioan 
Rotârescu, președintele 
Consiliului municipal Timi- 

’ șoara al F.D.U.S., Cristinel 
Petreanu, președintele Con
siliului sindicatului de . la 
Combinatul siderurgic Hu
nedoara, Marin Bălteanu, 
director al întreprinderii 
de transport București, 
Gheorghe Iacob, președin
tele Consiliului Uniunii A- 
sociațiilor. Studenților Co
muniști din centrul univer
sitar- Iași, Costică Iu- 
rea, adjunct' al ministru
lui comerțului interior, 
Bogdan Aurelian, pre
ședintele Comisiei județene 
Mehedinți pentru coordo
narea și îndrumarea activi
tății de control al oameni
lor muncii. Ștefan Korodi, 
secretar al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale 

a Sindicatelor, Lucreția 
Nițu, vicepreședintă a Co
mitetului municipal Bucu
rești al femeilor, Ionel Mi- 
clăuș, directorul Direcției 
comerciale a Consiliului 
popular județean Prahova, 
loan Burcea, responsabil de 
echipă de control de la în
treprinderea județeană de 
gospodărire comunală Co- 
vasna, Tudor Baltă, direc
tor adjunct al 
întreprinderii de ho
teluri și restaurante Eforie 
Nord, Veronica Ciobănete, 
adjunct al ministrului să
nătății, Emil Crăciun, di
rector’ adjunct al O.N.T. 
„Carpați" — Brașov. Dan 
Pavclescu, secretar al G.G. 
al Uniunii Tineretului Co
munist, loan Gheorghe, res
ponsabil de' echipă de con
trol de la întreprinderea de 
administrație loca ti vă, ju
dețul Sa tu Mare, Mariana 
Păunescu, medic șef la dis
pensarul policlinic al ora
șului Caracal, Ion Radu
lescu, vicepreședinte al 
Uniunii Centrale a Coope
rativelor de Producție, A- 
chiziții și Desfacere-a Măr
furilor, Cornel Popescu, 
responsabil de echipă de 
control pentru unități de 
desfacere a produselor ne
alimentare din județul Dîm
bovița, Gherghina Ionescu, 
membră a Biroului Execu
tiv al Consiliului Național 
al Femeilor, Gheorghe An
tonescu, director general al 
Comitetului de Stat pentru 
Prețuri, șeful Inspectora
tului de stat pentru contro
lul Prețurilor, Maria Onu, 
președinte al Comisiei 
pentru problemele sociale 
și de ridicare a nivelului de 
trai a Consiliului județean 
Vaslui al sindicatelor, Ro
meo Dragomirescu, vice
președinte al Comitetului 
pentru problemele consili

ilor populare, Maria Mira, 
membru în Birpul executiv 
al Consiliului județean Ma
ramureș al sindicatelor, pre
ședintele Comisiei pentru 
problemele sociale și de 
ridicare a nivelului de trai, 
Constantin Ivanovici, res
ponsabil de echipă de con
trol de la Complexul agro
industrial „Delfinul" — 
Pantelimon, București.

Participanții la dezbateri 
au dat o înaltă apreciere 
politicii promovate cu con
secvență de Partidul Co
munist Român, pentru lăr
girea și perfecționarea for
melor democratice de par
ticipare a cetățenilor la 
întreaga activitate de con
ducere, în rîndul cărora se 
înscrie și activitatea de 
control al oamenilor mun
cii, una din formele cele 
mai directe de exercitare 
de către cei ce muncesc, a 
răspunderii ce le revine în 
calitatea lor de producă
tori. proprietari și bene
ficiari ai avuției sociale.

Avînd un profund carac
ter de lucru, consfătuirea 
a analizat cu exigență mo
dul în care s-a acționat 
pentru înfăptuirea hotărî- 
rilor Congresului al XIII- 
lea al P.C.R., a orientărilor 

-și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste, cu privire la per- . 
fecționarea și creșterea con
tribuției controlului oame
nilor muncii la "realizarea 
unei calități noi a vieții po
porului nostru, la respecta
rea legilor țării și a nor
melor legale în toate sec
toarele și domeniile sșcial- 
economice supuse contro
lului.

Vorbitorii au făcut nu
meroase propuneri menite 
să implice și mal activ con
trolul exercitat de oamenii 
muncii în toate domeniile 
de activitate, să ridice pe 
o nouă treaptă calitatea 
controlului, în concordan
ță cu sarcinile stabilite de 
Congresul al XIII-lea al 
partidului. A fost eviden
țiat faptul că, în cadrul 
procesului de perfecționa
re continuă a întregului 
mecanism de conducere a 
vieții economico-sociale, a 
sporit rolul controlului oa
menilor muncii în societa
te, a crescut eficiența sa 
socială, devenind o școală 
a autogospodăririi și auto- 
administrării cetățenești, 
un bogat izvor de inițiativă 
civică și progres în toate 
domeniile de interes pu
blic, s-au extins sfera sa 
de cuprindere și baza de 
masa pe care se sprijină. 
A fost apreciat aportul 
deosebit al controlului e- 
xercitat de oamenii mun
cii la realizarea măsurilor 
stabilite în vederea crește
rii calității bunurilor de 
consum, dezvoltării micii 
industrii, a comerțului și 
a prestărilor de servicii, 
perfecționării activității u- 
nităților sanitare și social- 

' culturale. De asemenea, cu 
exigență, în spirit critic și 
autocritic, au fost exami
nate lipsurile care se mai 
mențin în acest domeniu de 
activitate.

In numele echipelor de 
control, al colectivelor de 
oameni ai muncii pe care 
le reprezintă, vorbitorii 
s-au angajat să acționeze, 
în continuare, cu fermitate 
pentru îndeplinirea sarci
nilor ce le revin cu privi
re la creșterea rolului și 
perfecționarea continuă a 
controlului oamenilor mun

cii, pentru implicarea lui 
directă în ampla activitate 
organizată și condusă de 
partid. ,

In continuarea- lucrărilor, 
participanții la consfătui
re au aprobat în unanimi
tate Raportul cu -privire la 
organizarea și exercitarea 
controlului oamenilor mun
cii, precum și Măsurile pri
vind continua perfecțio
nare a controlului exercitat 
de oamenii muncii și creș
terea contribuției acestuia 
la îmbunătățirea activită
ții în unitățile controlate.

Ținînd seama de rolul 
important ce revine con
trolului oamenilor muncii 
în sistemul democrației 
noastre socialiste, de faptul 
că el este exercitat în nu
mele și prin reprezentanți 
ai tuturor categoriilor so
ciale din patria noastră, 
consfătuirea a adoptat o cheu - 
mare adresată echipelor de 
control al oamenilor muncii, 
muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor, organizatori
lor controlului, și tuturor 
cetățenilor în vederea în
făptuirii obiectivelor pla
nurilor de dezvoltare eco
nomică și socială a patriei.

Intr-o atmosferă însufle- 
țitoare, de puternic entu
ziasm, participanții la Con
sfătuirea pe țară a repre
zentanților controlului oa
menilor muncii au adresat 
o scrisoare Comitetului- 
Central al Partidului Co
munist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al P.C.R., 
președintele Republicii So
cialiste România, președin
tele Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

Consfătuirea a luat sfîr- 
șit prin intonarea Imnului 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste — „E 
scris pe tricolor unire !“.

MEMENTO
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Un comisar a- 
cuză; Unirea: Adela J
Parîngul: Comoara din 
Lacul de Argint.

LONEA: Atenție la Pa
nă de Vultur.

| VULCAN — Luceafărul: 
Vară scurtă.

LUPENI .— Cultural S 
Cu cărțile pe față.

URIC ANI: Sper să ngI mai vedem.

N.R. Eventualele 'modi
ficări intervenite în pro
gramarea'filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu-

| nedoara,

I ;
20,00 Telejurnal.

■ 20,20 Actualitatea -în eco-. 
nomie. A - /•••'.

20,35 Partidul Comunist 
Român — gîndirea I - creatoare, acțiune 
revoluționară.

J - (color).
| i Documentar.

1 20,50 Cîntecul și poezia 
acestor ani eroici, 
(color).

21,05 Cadran mondial.
(color). '

21,25 Serial științific. ‘;.A 
„Civilizația meta
lului". ' 
(color).

21,50 Telejurnal.

Duminică, 30 martie

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

— Telefilm oteca 
ghiozdan.

— Dincolo dc Atlantida. 
Episodul 3. 
(color).

12.40 Din cununa cîntecu- 
lui românesc. 
Muzică populară, 
(color).

13,00 Album duminical, 
(parțial color).

— Primăvară, primăvară, 
ai sosit la noi în țară!

i' * Recită actorii Tania 
Ț Filip și Dan Tufaru.

. — Azi, în anul 65 ăl 
partidului. Reportaj.

— Muzică Ușoară,
— Cotidianul în 600 de

'■ secunde. AJ.
— Un vals- pentru inima 

'noastră. Premieră mu
zicală.

— Telesport. / ;■ .
— Lumea minunată a 

filmului.
. — Secvența telespecta

torului.
14,45 Contemporanii noștri. 

Tinerețea noastră în 
timpul marilor împli- 

. niri. ,
Reportaj, 
(color).

19,06 Telejurnal.
19.20 Țara mea azi. Repor-

taj. ,-V.
(color).

19.40 Cîntarea României, 
(color). „

20.20 Film artistic. 
Dreptul la viață, 
(color).
Telejurnal.

de

20,35 Partid biruitor,
‘ țează țară.

, Emisiune de muzică 
și poezie.
(color).

20,45 Tribuna TV.
Partidul Comunist 
Român — gîndire no
vatoare, acțiune re
voluționară.

— Autoconducerea mun
citorească.

21,05 Film în seiial.
Cei patru Robinson. 
Episodul. 3.
(color).

21,50 Telejurnal.
WWZZZZZZZZVZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZ/ZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZW/za

PROGRAMUL ȚV

și făuritor al civiliza
ției socialiste româ-

20,35

20,50

21,00

- neșți. Documentar. ■
(color).
Tezaur folcloric.
(color).
Partidul clasei mun
citoare.
93 de ani dc la consti
tuirea Partidului So
cial-Democrat al Mun
citorilor din România. 
Documentar.
Roman foileton.
Marea iubire a 
Balzac.

lui

?i,59

Luni, 31 martie

Telejurnal.
inspirator

20,00
20,20 Partidul

vi- și versuri.
20,55 Lumea contempora

nă .și confruntările.
* de idei. "■

21,15Serial științific. 
Civilizația metalului.
Episodul 13.
(color). t

21,35 La mărețul jubileu al 
partidului. ‘ Reportaj,

21,50 Telejurnal. . ■

Simbătă, 5 aprilie.

o/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz»

- 21,50

Episodul 5.
(color).
Telejurnal. , *

Marți, 1 aprilie

20,00
20,20-

Joi, 3 aprilie

A X UNT
In ziua de 31 martie. 1986, datorita unor 

lucrări pe linia C.F.R. Simeria - Petroșani, se 
fac următoarele anulări de trenuri:

Telejurnal.
Actualitatea în eco
nomie.

20,30 Invățămîntul puter
nic racordat la cerin
țele prezente și de 
perspectivă ale șocie- 
tății.

20,45 Film artistic.
Memoria,
Producție a studiouri
lor bulgare. Premieră 
pe țară.
(color).

21,50 Telejurnal.

20,00
20,15

Miercuri, 2 aprilie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.

Telejurnal.
Actualitatea în eco
nomie.

. O columnă vie. 
Producție a Studioului

20,35

de Film TV. 
Documentar 
(color).
Experiența
— inițiative, eficiență. 
Invitație în studiou
rile Radioteleviziunii. 
(color).
Telejurnal.

artistic.

20,55

21,15

21,50

înaintată

Vineri, 4 aprilie

20,00 Telejurnal.
20,15

20,30

20,40

eco-Actualitatea 'în 
nomie.
Imagini din R.P. Un
gară.
(color).
Slavă marelui partid. 
Emisiune de cîntecc

13.00 Telex.
13,05 La sfîrșit de jfeăptarnî-. 

nă.
(parțial color).

— Cîntecc de la (împie; 
Melodii populare.

■— Gala desenului ani
mat.

— Tot ce arc țara mai 
frumos.
Oameni, locuri, fapte. 
Reportaj.

— Moment ppetic.
— însemne ale perma

nenței noastre.
— Telesport.
— Melodia săptămîni 

primă audiție.
— Meșterii dăltuitori 

piatra albă de... 
bești. ' . .

— Marile momente 
baletului.

— Azi. în anul 65

ii in
în 

Ăl-

ale

a!
partidului. Reportaj. 
Autograf muzical.
Săptămîna politică 
Telejurnal.
Teleenciclopedîa, 
(parțial color). 
Primăvară la 
tați. Partea I. 
(color).
Film artistic.
Frații Jderi.
Producție a Casei
Filme Cinci, 
(color).

22,20 Telejurnal.

14,45
19,00
19,20

19,50

21,00

varie-

de

■■ș,.-/s'-„4ren'''jcicCelerat 242 este anulat pe dis
tanța Deva - Petroșani;

- trenul personal 2025, cu plecarea din 
Petroșani la ora 7,50, va circula normal numai 
pînâ în stația Baru Mare;

- tren personal 2702, cu plecarea din Si
meria de la ora 7,05, va circula normal numai 
pînâ în stația Bâiești;

- tren personal 2703, cu plecarea din Pe
troșani la ora 12,20, este anulat pe distanța 
Petroșani - Subcetate.

Mica publicitate
PĂRINȚII urează scum

pului lor fiu Teșii ci Con
stantin Florin multă sănă
tate, fericire, împlinirea 
tuturor dorințelor și „La

ANUNȚURI DE FAMILIE

mulți ani" cu ocazia majo
ratului. (6245)
' ÎNGRIJESC copil la do
miciliul meu. Infprmațiî 
strada Aleea Treptelor nr.

' 3 Petroșani. (6241)

SOȚUL, copiii, mama, surorile, cumnații și nepo
ții, anunță cu adîncă durere, încetarea din viață, după 
o scurtă suferință, a scumpei lor

SAFTA ECATERINA (Tuți)
Inmormintarea azi, ora 17,30, de la domiciliu, str. 

Independenței, bl. 8, Petroșani. (6251)

FAMILIA mulțumește tuturor celor care au fost 
alături de ea la marea durere cauzată de greaua 
pierdere a celui care a fost
Prof. univ. dr. ing. TEODORESCU CONSTANTIN 

minunat soț, tată, bunic și frate.
Chipul lui luminos va trăi veșnic în inimile 

noastre. (6250)
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