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Partidului Comunist Român
Nicolae 

Partidului 
și 2 apri-

Sub președinția tovarășului 
Ceaușescu, secretar general al 
Comunist Român, în’zilele de 1 
lie 8-au desfășurat lucrările Plenarei Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
Român.

I,a dezbaterile în'plen au luat cuvîntul 
tovarășii Ion Radu, Ilie Matei, Gheorghe 
Stoica, Ion Bogdan Băluță, Iosif Szasz, 

Constantin Zanfir, Marin Enache, Florea 
Gruia, Dumitru Constantin, Niculina Mo- 
raru, Mircea Drăgulin și Gheorghe Oprea.

De asemenea, în cadrul celor cinci co
misii au luat cuvîntul 106 tovarăși. Atît în 
plen, cit și în comisii au fost examinate 
p’roblemele înscrise pe or
dinea de zi a plenarei, de o deosebită 
însemnătate pentru activitatea partidului 
și statului nostru, pentru ridicarea muncii 
la un nivel calitativ superior în toate 
domeniile, pentru îndeplinirea integrală a 
planurilor și programelor de dezvoltare 
cconomico-socială în 1986, pentru realizarea 
exemplară a obiectivelor actualului cinci
nal, a hotărîrilor Congresului al XlII-lea 
al P.C.R.

Relevînd succesele dobîndiie în 1985, în 
întregul cincinal precedent, vorbitorii au 
analizat cu exigență co
munistă, în spirit critic și 
autocritic, realizările obținute, modul cuin 
se acționează pentru îndeplinirea, încă din 
primele luni, a planului pe acest an, pen
tru mobilizarea tuturor forțelor umane și 
materiale, pentru folosirea eficientă și de
plină a potențialului de care dispune e- 
conomia noastră, evidențiind, în același 
timp, o serie de neimpliniri, de neajunsuri 
și stări negative, cauzele care le-au deter
minat, măsurile ce se impun pentru li
chidarea acestora.

Subliniind că lucrările plenarei au loc 
în perioada premergătoare unui eveniment 
de mare însemnătate și cu profunde sem
nificații în viața țării — împlinirea a șase 
decenii și jumătate de glorioasă existență 
a Partidului Comunist Român —, partici
pant la dezbateri au adus un fierbinte 
și înălțător omagiu tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, dirz revoluționar, patriot înflă
cărat, care, din cei mai tineri ani ai vieții, 
și-a legat numele de toate marile momente 
și bătălii ale partidului, și-a consacrat în
treagă activitate luptei împotriva exploatării 
și asupririi, pentru libertate și dreptate so- 

' cială, pentru împlinirea nobilelor idealuri de 
pace, progres și bunăstare ale poporului 
nostru, pentru făurirea noului destin al 
României.

Plenara a relevat rolul hotărîtor al 
varâșului Nicolae Ceaușescu în perfecțio
narea organizării și conducerii tuturor do
meniilor vieții economico-sociale, funda
mentarea și înfăptuirea marilor obiective 
ale dezvoltării României, în edificarea cu 
succes a socialismului și comunismului pe 
pămintiil patriei.

Participanții la dezbateri au subliniat, tot
odată, aportul de mare în
semnătate al tovarășei Elena 
Ceaușescu la stabilirea și transpunerea în 
viață a obiectivelor de dezvoltare economi- 
co-socială a țării, la avîntul neîntrerupt al 
cercetării științifice și aplicarea largă în 
producție a rezultatelor acesteia, la înflo
rirea continuă a învățămîntului și culturii 
românești, la progresul patriei noastre.

In mod unanim, vorbitorii au dat o î- 
naltă apreciere contribuției inestimabile 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la solu
ționarea constructivă a problemelor com
plexe ce confruntă omenirea, la instaura
rea unui climat de 'pace, securitate, cola
borare și înțelegere internațională, la fău
rirea unei lumi fără arme și fără războaie, 
ceea ce a făcut ca numele României și 
al președintelui său se bucure pe toate 
meridianele globului de o profundă stimă, 
prețuire și admirație.

Comitetul Central a aprobat, în unani
mitate, documentele supuse dezbaterii și 
a adoptat în legătură cu acestea o hotărîre 
care se va da publicității..

In încheierea lucrărilor plenarei, tovară
șul NICOLAF. CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, a 
rostit o amplă și importantă cuvîntare, ur
mărită cu deosebită atenție, cu deplină 

r satisfacție și unanimă aprobare, fiind sub
liniată, în repetate rînduri, cu vii și înde
lungi aplauze.

Intr-o atmosferă de puternică însuflețire 
și unitate, de fermă an
gajare revoluționară, participanții 
au dat expresie voinței nestrămu
tate a comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, de a acționa strins uniți in jurul 
partidului, al secretarului său general, 
pentru transpunerea in viață a hotărîrilor 
plenarei, pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor de plan, pentru înflorirea con
tinuă a patriei și ridicarea ei pe trepte 
tot mai înalte de civilizație și progres.

roșu
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apartidului,
cinstirea faptelor

de muncă

Glorioasei aniversări

PREȚIOS OMAGIUCEL MAI 
realizările de excepție 

in activitatea productivă
In Valea Jiului, ca. de 

altfel în întreaga țară, a- 
propierea gloriosului jubii 
leu — aniversarea a 65 de 
ani de la crearea P.C.R. — 
este marcată ' de puternică 
angajare muncitorească în 
fiecare colectiv de muncă, 
în sectoarele miniere și 
șantierele de construcții, în 
halele uzinelor și labora
toarele de creație, de o ac
tivitate amplă și însufleți
tă pentru înfăptuirea inte
grală a sarcinilor din pri
mul an al actualului cin
cinal, a mărețelor obiective 
ce derivă din istoricele ho- 
tărîri ale Congresului al 
XlII-lea al partidului. De 
altfel, așa cum s-a subli
niat în comunicatul Corni, 
tetul-ui Politic Executiv al

la export realizat 
.... întregim tabloul faptelor 
de muncă prin care colec
tivele din municipiul nostru 
au încheiat prijnui trimes
tru al anului cu prezenta
rea rezultatelor obținute de 
întreprinderea de tricotaje 
din Petroșani.

Inginera șefă Rodica Bo- 
descu ne-a informat că, pro
ducția fizică aferentă pri
melor trei luni a fost rea
lizată îri proporție de . sută 
la sută, o atenție deosebită 
acordîndu-se realizării pla
nului la export, la nivelul 
comenzilor prevăzute pen
tru această primă parte a 
anului. Au fost expediate 
către beneficiari din Nor
vegia, S.U.A., Anglia și 
Canada tricotaje de bună 

■ calitate. S-au evidențiat, în 
activitatea de livrare la 
termen și de calitate a pro
duselor destinate exportu
lui, tricotoarele și confec- 
ționerele din cadrul atelie
relor conduse de Ion Iorga 
și Dezideriu Lindtner. (O.G.)
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In zona pieței agroalimentare a reședinței de municipiu, noi și moderne blo
curi au schimbat aspectul cartierului.

Foto : Alexandru TATAR
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Noi dezvoltări urbanistice în Vulcan
și montaje — ne-a informat 
ing. loan Rujoi, vicepre
ședinte al consiliului popu
lar, o parte din lucrări au 
fost încredințate altor con- 
.. .. . . i
de 285 de apartamente, 72 
do apartamente vor fi con
struite de brigada nr. 3 
a IACMM. De 
etapa a. treia de 
a Bulevardului

. prin extinderea 
ției acestuia spre

Pentru orașul VUlcan a- partid .și consiliul popular 
cest prim an ăl r ."V T ”
cincinal constituie o impor
tantă etapă de dezvoltare. 
Se prevede printre altele, 
construirea a 285 de noi 
apartamente, 
zonei de sistematizare

ma-actualului orășenesc au stabilit
suri corespunzătoare încă 
din ultimul trimestru 
anului trecut. Au fost eli- _ 
berate o bună parte din . ștructori. Astfel din totalul 

dezvoltarea amplasamentele obiect! ve-
____  ...___ __ _L___  din lor prevăzute în plan. Con- 
jurul Bulevardului Vieto- strUctorilor li s-au asigurat 
riei, iar pentru secția loca
lă de întreținere a 
lor, electrice se va 
un nou sediu, pe 
Vasile Alecsândri.
a realiza volumul
rilor de investiții planificat, 
comitetul _ țprăjțmeșc _Ale

rețele- 
clădi 

strada 
Pentru 
lUcră-

al'

documentațiile tehnice, con
diții; de finanțare și de. de
contare. „Pornind de la 
faptul că volumul mare de 
lucrări prevăzute în plăti 
depășea puterea, de. execu
ție a brigăzii 30 Vulcan a 
Antreprizei de construcții

asemenea, 
dezvoltare 

Victoriei, 
consțruc- 

Lupeni,

Viorel STRAW

(Continuare în pag. a 2-a)

Prepararea cărbunelui
— la cote superioare

Rezultate btlile în activi
tatea de producție au înre
gistrat, în prințul trimes
tru. și unitățile din cadrul 
întreprinderii de prepara
re a cărbunelui „Valea Jiu
lui". De la compartimentul 
dee planificare, tovarășa - 
Lucia Miclea ne comunică: 
„Planul la producția netă 
a fost depășit CU 16 068 
tone de cărbune. Cantita
tea de cărbune cocsifieabil 
peste sarcinile de plan, ex
pediat centrelor siderurgice, 

•este de 24 000 tone. Diver
șilor beneficiari ■ din țară 
le-au fost trimise, supli
mentar cantității planifi
cate, 16 224 tone de briche
te, (Gh. O.) ■ ■

C.C. al P.C.R., cel măi pre
țios omagiu pe care clasa 
muncitoare, întregul popor 
îl aduc mărețului jubileu, 
gloriosului partid al comu
niștilor, strălucitei activi
tăți a secretarului general 
al partidului, consacrată 
dezvoltării țării, îl consti
tuie faptele de muncă, de 
dăruire și abnegație, de 
creație a fiecărui colectiv 
de muncă, sporirea sub
stanțială a aportului tutu
ror fiilor patriei la accele
rarea procesului de dezvol
tare intensivă a economiei 
naționale, la înflorirea mul
tilaterală a României.

Organizațiile de partid, 
comuniștii au reținut că 
jubileul partidului trebuie

să constituie pentru între
gul partid, pentru întregul 
popor, un minunat prilej 
de a intensifica munca po
li tico-ideologică, de for
mare și dezvoltare a conști
inței socialiste, de mobili
zare plenară a energiilor 
creatoare ale națiunii itl 
munca și lupta pentru în
făptuirea exemplară a 
biectiveldr dezvoltării

ÎQ

o- 
eco- 

nomico-sociale a patriei.
Pentru organizațiile de 

partid, pentru comuniști și 
toți oamenii muncii din 
Valea Jiului această cerin
ță înseamnă intensificarea 
eforturilor' creatoare, în

(Continuare în pag. a 2-a)

Bărbați care onorează titlul de miner

londitia succesului
a valea dă de surpri

ze. Pe panoul de 
onoare al minei, lo

cul [ este rezervat în lu
na februarie, dar așa s-a 
întîmplat și în ianuarie, 
sectorului III. Așadar, 
„senatorii" sectorului 
au fost puși pe 
Mai departe, pe 
panou, numele lui 
Buta,

IV 
gînduri. 
același 

loan 
care nu demult 

pierduse galoanele do for- 
haier. Și, la urma urmei, 
de vreo trei ani sectorul 
III al. minei nu reușea să 
prindă planul, în condiții 
normale, acum, cînd în 
frontale se arm Cază su
plimentar, se estimau a- 
pioape 3000 tone cărbune 
în plus pe primul tri
mestru al noului cincinal. 
Armarea suplimentară, 
ca .și insuccesele sînt, de 
fapt, consecințe nu ale vi
tregiei muntelui, ci ale 
lipsei de perspectivă a 
vechii conduceri de sec
tor, situație, din păcate, 
multă vreme, acceptată.

.• — In ajutorul sectorului,
) subliniază inginerul șef 
ț al minei. Iosif Drumuș,

IVV

pentru a grăbi trecerea de 
pe orizontul plus 50
0, în decembrie, 
brigada „de șoc" 
Francisc Kovacs, 
tunci la sectoiul 
gadă care numai 
uni .și jumătate

I Y1
a venit 
a lui I 
piuă a- 
IV, bri- 
în trei 

a făcut 
ce n-au făcut alții intr-lin 
an — 180 m de galerie <ji- 
recțională la cota I), două 
galerii transversale de 40 
și 50 m, un suitor armat 
circular în TI I de 57 m ; 
mai arc de bătut 
suitoare de 50 in și 
galerii transversale
20 și 30 m, lucrări pe ca- , 
re minerii lui Kovacs și 
le-au propus să le încheie 1 
în luna mai, cînd vor , 
prelua alte lucrări la sec
torul I.

*

■VY
Ț.Y
l

două 
două 

de

- h n acest context de 
I „transfer" de
* biție, minerii >

torului III s-au simțit o- 
bligați să reacționezi'. Re
organizarea, oniogeniza-
rea unei brigăzi de ffon- ,

Ion VULPE >

(Continuare în pag. a 3-a)

S“• „Cîntecul adîncului" — Ultimele pre
gătiri • Agendă pionierească • Prin expozi- 
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formăm.

de spirit •
(In pag. a

• înscrisuri noi pe pergamentul breslei 
forestierilor • „Audiența S.R.“ • Citadine 
— „Clapele" pasarelei • Alcoolul, inamicul 
public nr. 1. (In pag. a 3-a)
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„Cîntecul adîncului44—1986 Ce/ mai prețios omagiu
Ultimelef

Ediția jubiliară a festi- 
Valului-concurs „Cîntecul 
adîncului” se anunță deo
sebit de atractivă, de inte
resanta. în tîmp ce se fac 
ultimele pregătiri, au în
ceput să sosească lucrările 
pentru concursurile de 
creație. ■

• După cum ne infor
mează George Negraru, in
structor la Casa de cultu
ră, pînă ieri au sosit poezii 
expediate de 10 autori din 
Valea Jiului și din țară.
• Au sosit, de 
peste 40 de fotografii. Cele 
mai valoroase vor fi pre- 

. zente în e xpoziția ce se va
deschide la Casa de cultură.
• Formația „Color11 a în
ceput repetițiile în vederea

i
PRIN EXPOZI ȚII

Fotografia — 
o stare de spirit

: „Muzeul mineritului11 ră-
mîne aceeași gazdă primi
toare pentru cei care, prin 
creațiile lor, dau cotidianu
lui dimensiunea artei. De 
această dată ni .se propune 
o expoziție de artă fotogra
fică. Adrian Popa și Mir
cea Andraș, cei doi expo
zanți aduc, cu fiecare fo
tografie dovada unei sensi
bilități deosebite. Artiștii 
fotografi amatori ne pro
pun, prin creațiile lor, un 
dialog între fotografia ins
pirată din viața fremătă
toare a. orașului-și cea care 
îndeamnă la cunoașterea 

; plaiurilor naturii.
O invitație la meditație, 

» invitație la întîlnirea eu 
frumosul cotidian — iată 
cum poate fi definită ex
poziția de artă fotografică 

; .a Iui Mircea Andraș și A- 
I drlan Popa, deschisă în a- 
( ceste zile la Muzeul mine- 
1 ritului. (Al. H.)
L

Echipa de preparare a cuarțului, condusă de Ilina Malnaș, pregătește o nouă ’ 
șarjă pentru cuptoarele de la preparația de cuarț din Uricani.

Foto: Ioan PRICOPI

1986

p re g ă 11r î

pregătirii concursului

asemenea, ușoară. La repetițiile

i de 
interpretare pentru muzică 

de 
ieri au fost prezenți 11 con- 
curenți din Valea Jiului. 
• Prin grija, organizatori
lor a fost editat un foarte 
interesant program de sală, 
cuiprinzînd scurte prezen
tări ale invitaților și ale ' 
concurenților, date. statis
tice, versuri premiate la e- 
dițiile anterioare, 
desene.

Cîteva cuvinte 
cele două formații

rebus,

despre 
de mu

zică ușoară. „Acustic", a 
Casei de cultură a sindica-

Duminică s-a încheiat, 
prin adunări pionierești mo
del laza pe unitate a acțiu
nii „Tot înainte” și a „Șta
fetei cravatelor roșii eu 
tricolor". Cele două acțiuni 
au reliefat puternicul an
gajament al pionierilor din 
Valea Jiului de a munci 
pentru dobîndirea de noi 
cunoștințe teoretice și 
practice, dorința lor fier
binte de a cinsti, prin re
zultate remarcabile în toa
te domeniile de activitate, 
cea de-a 65-a aniversare a 
partidului. Fiecare mani
festare poîitico-educativă 
a însemnat un prilej pen
tru purtătorii cravatei roșii 
cu tricolor de a-și exprima" 
dragostea și atașamentul 
față de partid, față de se
cretarul său general, tova
rășul Nieolae Ceausescu, 
marele prieten și părinte 
al tinerei generații.

Am fost prezenți la adu
narea pionierilor din Școa
la generală nr. 6 din Pe- 
tiila. După momentul emo

telor din Petroșani și „Co
lor” a Clubului sindicate
lor din Vulcan, formații 
ce vor asigura acompania
mentul concurenților și al 
soliștilor veniți ca invitați 
ia festival. Grupul „Acus
tic11, s-a afirmat pe scena 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României11 ca una din 
formațiile de prestigiu ale 
minerilor Văii Jiului, fiind 
distinsă cu titlul de laureat 
și locul I în etapa republi
cană la edițiile II—V. Gru
pul „Color” deși înființat 
mai de curînd, a reușit ca 
la edițiile a IV-a și a V-a 
ale Festivalului național 
„Cîntarea României” să se 
Claseze, în etapa republica
nă, tot pe locul I. Formația 
— adeptă a unui stil hard- 
rock — va acompania timp 
de două zile concurenții pe 
scena festivalului „Cînte
cul adîncului”. Ambele for- 

. mâții vor susține microre- 
citaluri cuprinzînd lucrări 
dm creația proprie. (H. DO
BROGEANU)

Agendă pionierească
ționant al aducerii drape
lelor patriei și al unității, 
de pionieri, a urmat rapor
tul pionierilor-comandanți 
de detașament privind în
deplinirea sarcinilor sta
bilite prin ordinul de ac
țiune. Au fost apreciate în 
mod deosebit acțiunile gru
pate sub genericul „învă
țăm, trăim și muncim în 
chip comunist11, al cărpr 
scop l-a constituit ridicarea 
nivelului de pregătire. teo
retică și practică, .precum 
și acțiunile grupate sub 
genericul „Ani de glorie, 
ani de lumină11, manifestări 
politico-educative ce și-au 
propus cunoașterea tradi
țiilor de luptă ale poporu
lui, ale elasei muncitoare, 
precum și înfăptuirile mă- 
tețe ale națiunii în anii so
cialismului. De un deose
bit interes s-au bucurat ac
țiunile desfășurate sub ge
nericul „Pe aceleași trepte 
ale hărniciei", materiali

(Urmare din pag. 1)

fiecare unitate și sector, la 
fiecare loc de muncă, pen
tru realizarea ritmică, in
tegrală și în condiții de 
deplină securitate a mun
cii — așa cum s-a subliniat 
în recenta adunare a . acti
vului de partid din mine
ritul Văii Jiului — a sarci
nilor de creștere a produc
ției de cărbune. Pentru or
ganizațiile de partid, con
ducerile colective, pentru 
fiecare colectiv minier, a- 
nul 1986 trebuie să consti
tuie o perioadă de realizări 
dintre cele mai bune în 
creșterea producției de
cărbune, de acumulări care 
să asigure îndeplinirea 
prevederilor întregului cin
cinal’» 1986—1990. Direcția 
principală a muncii .poli
tice trebuie să o constituie 
realizarea integrală a pla
nului de 12,7 milioane tone 
de cărbune brut, dm care 
să se obțină 3,9 milioane 
tone cărbune cocsificabil 
pentru siderurgie și 5 mi
lioane tone huilă energeti
că. Realizarea acestor o- 
biective presupune din
partea organizațiilor de 

zate prin întîlniri ale pio
nierilor cu mineri, ingineri, 
maiștri — fruntași în mun
că de la minele Petrila și 
Lonea — întîlniri avind ca 
scop să contribuie la orien
tarea școlară și profesională 
a pionierilor.

In cadrul adunării s-au 
decernat celor mai meri
tuoase colective pion ierești, 
detașamentele claselor a 
Vili-a C, a Vil-a A, a V-a 
A, a IV-a A, a IlI-a A, a 
Ii-a A și altele, diplome și 
distincții.

După adunare au urmat 
întreceri sportive și un mi- 
crospectacol de muzică u- 
șoară susținut de formația 
școlii. T" " • lAA/AtT-J

Manifestări similare au 
avut loc în toate unitățile 
de pionieri din municipitl. 
(II. DOBROGEANU) 

Noi dezvoltări urbanistice în Vulcan
(Urmare din pag. I)

se realizează de construc
torii din cadrul Direcției 
județene de drumuri și po
duri”.

Acum, măsurile de asi
gurare a condițiilor de lu
cru pentru constructori în
cep să-și arate .primele roa
de. In cartierul Brazi se 
fac ultimele finisări la a- 
partamentele prevăzute să 
fie predate beneficiarului. 
In același cartier alte 55 
de apartamente se află (ca 
stadiu de execuție) la struc
tura de rezistență. De-a 
lungul ar'amblului Bule
vardul Victoriei au fost 
săpate fundațiile unor blo
curi care însumează alte 
62 de apartamente. La rîn- 
dul lor, constructorii din 
cadrul brigăzii nr. 3 a 
IACMM au ajuns în faza 
finisărilor cu blocul B, care 

partid, sindicat și U.T.C., 
a c.o.m. din unitățile mi
niere acțiuni ferme și con
secvente pentru realizarea 
capacităților de producție 
programate, exploatarea 
lor cu randament maxim, 
folosirea intensivă, cu efi
ciență sporită, a utilajelor 
din dotare, repartizarea op
timă a forței de muncă, 
perfecționarea ei continuă 
pe măsura tehnicii de vîrf, 
creșterea gradului de com
petență, de răspundere în 
oiganizarea și conducerea 
producției, în scopul obți
nerii unor productivități 
substanța! sporite — calea 
sigură spre cotele superioa
re de extracție prevăzute. 
Realizarea acestor cerințe 
incumbă cu necesitate — 
așa cum se concluziona în 
recenta adunare a activului 
de partid — asigurarea u- 
nui climat de ordine, dis
ciplină și înaltă răspunde
re în fiecare colectiv, or
ganele și organizațiile de 
partid, de masă și obștești 
fiind chefnate să acționeze 
cu mai multă stăruință.

Răspunderea față de utilajul aflat în dotare, în 
subteran, este o datorie de căpătii pentru comunistul 
Andrei Kovacs, electrician Ia sectorul II de la mina 
Paroșeni. Foto: Ovidiu PÂRĂIANU

cuprinde 40 de apartamen
te și dispun de condiții 
pentru a ataca blocul C, cu 
32 de apartamente.

Pe întreg frontul obiecti
velor de investiții din ora
șul Vulcan am constatat 
un ritm intens de lucru. 
Prezentîndu-ne realizările 
de pînă acum, care sînt 
meritorii, maiștrii Emil 
Surdu și Mihai Dobner au 
insistat să-î menționăm 
dintre cei ce-și depășesc 
zilnic sarcinile de plan, do
vedind hărnicie și, inițiati
vă, pe constructorii din e- 
chipele conduse de Mihai 
Dudaș, Gheorghe Radeș (zi
dari), Nieolae Vulpeanu și 
Nieolae Pălimaru (dulgheri), 
loan Diaconu (mozaicari), 
Mihai Dragu (zugravi), Ion 
B.irbu și Gheorghe Stoichi- 
ță (beton iști). „Pînă nu de
mult, ne-a spus ing. Andrei 
Gabor, șeful brigăzii 30 
Vulcan, ne-am confruntat

prin toate formele muncii 
politico-educative, pentru 
crearea unei opinii de 
masă intransigente față de 
abaterile de la normele și 
instrucțiunile de protecție 
a muncii, de la disciplina 
muncii în subteran, față de 
cei care, nesocotesc tehnolo
giile de lucru. ..

Acționînd în spiritul a- 
cestor cerințe, organizațiile 
de .partid, comuniștii, co
lectivele miniere din Valea 
Jiuitii vor răspunde curn' 
se cuvine, prin .argumentul 
viu al faptelor, la chemarea 
par lidul ui, a secretarului 
său general, Prin sporirea 
pre ducției de cărbune, prin 
îmbunătățirea calitativă a 
întregii activități produc
tive, organizațiile de partid, z 
minerii, toți oamenii mun
cii din Valea Jiului vor 
cinsti prin realizări de ex
cepție gloriosul jubileu al 
partidului, contribuind prin 
munca avîntată și rodnică, 
cu abnegație și elan revo
luționar, la progresul acce
lerat al patriei socialiste.

cu problema lipsei efecti 
vele.r. Zilnic, față de efec
tivele scriptice prevăzute în 
plan lipseau în medie 25 
de oameni. Dar în prezent 
această problemă a fost 
rezolvată. Ca urmare nive
lul realizărilor zilnice a 
crescut. Din aprecierile de 
pînă acum putem estima 
că vom încheia și trimestrul 
II cu un plus față de plan. 
Vom realiza în întregime 
și numărul de apartamen
te prevăzut în planul fi
zic’1.

Stadiul avansat al lucră
rilor de construcții din o- 
rașul Vulcan demonstrea
ză cu puterea de argument 
a faptelor că acolo unde 
investițiile sînt pregătite 
temeinic, din timp, printr-o 
bună conlucrare între con. 
stimctori și beneficiari, sar
cinile de plan pot să fie 
realizate în mod exemplar, 
la termenele prevăzute.

I 
I 
I 
I 
I

SPAȚII. Cu . sprijinul 
consiliilor populare de pe 
raza municipiului nostru, 
conducerea IACMM Petro
șani a întreprins măsuri 
pentru asigurarea spațiilor 
de cazare în blocuri de 
garsoniere și baracamente 
■pentru: circa 300 de munci-

I tori nou-încadrați în brigă- 
I zile din Valea Jiului.
I BILETE. Oficiul muni- 
l cîpal pentru probleme de

muncă și ocrotiri sociale 
pune la dispoziția pensiona
rilor și membriior familiilor 
acestora bilete de trata
ment pentru toate stațiuni
le balneoclimaterice din 
țară, cu excepția Covasnei. 
Eliberarea biletelor se face 
joia, între orele 8—14.

spectacole pentru maturi, 
cu piesa „Idolul și Ion A- 
na.poda". Mîine, tot la Hu
nedoara, încă două specta
cole cu „Idolul și Ion Ana
poda”. (Al. H.)

daugă ordinea și curățenia, 
plus servirea civilizată, în 
pas cu normele impuse de 
comerț. (Gh. O.)

direa permisului de condu
cere,?.' J"

TURNEU. Continuă tur
neul Teatrului de stat „Va
lea Jiului” în orașele jude
țului. Astăzi, la Hunedoara, 
au loc trei spectacole pen
tru copii cu piesa „Iorgo
van, fiul munților” și două

REALIZARI. Este vorba 
de cofetăria nr. 21 din . Vul
can, al cărei colectiv, for
mat din Elena. Catrina, Le
la Budăcan și Elena Mano- 
lesc, și-a depășit sarcinile
de plan ale primului tri- cedente vor susține probe- 
na< stru cu aproape 100 090 le teoretice și practice ale 
Iei. La aceasta se mai a- examenului pentru dobîn-

PRESELECTII. Marți, 8 
aprilie (ora 9), la sediul 
Școlii de șoferi amatori din 
Petroșani se vor desfășura 
testele de preselecție pentru 
următoarea serie de 
cursanți? In ziua de 23 a- 
.prilie (ora 12), absolvenții 
și restănțierii seriilor pre-

CINEMATECA. O capo
doperă a celei de-a șaptea 
arte figurează astăzi (ora 
18), pe afișul serilor de ci
nematecă, găzduite de ci
nematograful „7 Noiem
brie”, din reședința noastră 
de municipiu. Este vorba 
de, pelicula „Profesiunea 
doamnei Warren".

creatorilor literari din Va- | 
lea Jiului, membri ai ce- I 
naclurilpr. (Al. H.)

l
I
I
I 

I 
I

AZI, ia stadionul „Știința” 
din Petroșani, se desfășoa
ră faza municipală la cro
sul tineretului și tetratlon. 
Participă cîștigătorii faze
lor orășenești.

Rubrică realizată de 
Ton VULPE

CENACLU. Vineri, încc- 
pîr.d cu ora 17, la sediul 
redacției are loc întîlnirea
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s-au 
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Meseria 
diacro- 

inginerul

înscrisuri noi pe pergamentul breslei de forestieri

însemnări de reporter

Ioil VULPE

Speologie

se 
retoric tînărul 
forestier Dan

1980, precizează
Gheorghe Beteringhe, cel 
care a parcurs ierarhia

I

I

| de 50 tone, nu era nici

1 măcar gardul împrejmui-

Aici, în curtea Centru
lui de sortare și preindus- 
trializare a lemnului Is- 
eroni, inginerul Ion Dura, 
șef de sector, îmi propune 
o imagine retro. Ce era 
în urmă cu vreo cinci 
ani ? De fapt nu erau li
nia tehnologică de secțio
nare și sortat material 
lemnos, podul rulant de 
12 tone, cîntarul basculă

i tor. Nu mai aștept între
barea următoare, știu că 
aceste utilaje, deschide
rea șantierului de man- 
galizare, apartamentele 
pentru bocșari au 
realizate de oamenii 
trului, în frunte cu 
podarul maistru Ion 

ca producția să 
dimpotrivă sal-, 
timp a urmat 
geometrică a 

productivității

brieate (1500 mc), dar, 
culmea birocrației, secția 
de mobilă Livezeni și Fa
brica de mobilă Petrila 
procură aceste materiale 
de la sute de kilometri 
distanță. Valorificarea 
superioară a masei lem
noase impune însă specia
liști de înaltă calificare. 
Sînt alți oameni ? 
întreabă 
inginer 
Ceangă.

— In

mecanicul Vasile Holbau, 
lăcătușul Ionel Sebeștyen, 
cu colegii săi de echipă, 
au muncit zile în șir, du
pă program, pentru a pu
ne la punct linia tehnolo
gică, abandonată de con
structori, înainte de a tă
ia măcar un buștean. Și 
au reușit. ,

Tot astfel s-au petrecut 
lucrurile cu celelalte uti
laje ele mare capacitate, 
care Ușurează efortul fi
zic, permit o mai bună 
organizare a muncii și 
gospodărirea depozitului.

fost 
cen-

zăr. Fără 
fi suferit, 
tul ei în 

! proporția 
creșterii 
muncii.

— Gaterul amortizat, 
< ca să nu-i spun uzat, ne 

lămurește șeful .centru
lui, lori Lazăr, funcționea
ză și astăzi ireproșabil. 
Dacă în 1980 valorificarea 
industrială a masei lcm- 
Doase însuma 100 000 lei, 
anul trecut am depășit a- 
ecastă cifră de zece ori.

Buturile, chiar crengile 
ajung astăzi mangal (cu 
500 tone mai mult decît în 
1980) de calitate superioa
ră, foarte solicitat la ex
port ; din acest centru 
pleacă spre fabricile de 

' mobilă din Oradea, Sebeș 
și Arad însemnate canti- 

I tați de cherestea, 4500 mc 
i în anul trecut, și semifa-

profesiohală a forestieri
lor de la drujbist la sub- 
inginer, fiecare al patru
lea încadrat era calificat. 
Astăzi, din 140 de oameni, 
100 sînt calificați, iar 40 
urmează cursurile de ca
lificare pentru meseriile 
de circulariști, pendula- 
rișt; și gateriști, în condi
țiile în care efectivul fe
minin reprezintă 60 Ia 
sută din totalul forței 
noastre de muncă.

De l a țapină la tracto
rul articulat, la IFRON 
și fierăstrău mecanic, dru
mul a fost parcurs în rit
mul trepidant al tehnicii 
noi, forestierii s-au dove
dit receptivi-în acest sens. 
Bocșarii lui ~ 
din celebrul 
van Lupeni 
s-au înfrățit 
moldoveni și 
în anul trecut, cea 
mare bocșă din România;

Eugen Pakot 
sat transil- 
de Covasna, 
cu forestierii 
au înălțat, 

mai

<— Nici Un refuz de ca
litate la export, se mîn- 
drește maistrul Lazăr. 
întotdeauna ou sarcinile 
de plan depășite ; în pe
rioadele de vîrf la munte, 
în depozit, tractoriștii, me
canicii, circulariștii, ga_ 
teriștii, drujbiștii mun
cesc deseori zi-lumină.

Nu puține sînt prileju
rile eînd ifronistul Ga
bor Kiss, sortatoarea Eu
genia Anghelescu ori druj- 
bistul Ștefan Socaci se 
bucură de laude pentru 
modul cum își îndeplinesc 
sarcinile de serviciu. In
tre circulariști se re
marcă Ana Caia, Maria 
Panaite, Maria Burlec, în
tre fruntașii în întrece
rea socialistă sc numără 
expedițoarca Ana Filimon; 
ifroni.știi Paul Tuclorică, 
Panaite Mitroi. Familii 
întregi, precum Panaite, 
Corman, Socaci, Lazăr,

Pakot și altele constituie 
„structura de rezistență" 
a marii familii de fores
tieri, care a prins pulsul 
tehnologiilor moderne, mai 
mult. chiar dovedește o 
remarcabilă capacitate de 
gîndire tehnică.

— Priviți inima orică
rui fag eoborit din munte, 
întotdeauna va avea con
turul țării noastre. Tot 
astfel, blazonul meseriei 
noastre cuprinde, de se
cole, însemnele vredni
ciei. In anii noștri, în 
condițiile fertililor ani de 
edificare socialistă, blazo
nul forestierilor s-a în
nobilat cu rodiii gîndirii 
tehnice. Intre forestierul 
de ieri și cel de astăzi nu 
se află doar un ciclu de 
pădure ci o adevărată re
voluție tehnică.

' noastră, privită 
nic, conchide 
Dan Ceangă, seamănă cu 
palimpsest; pe 
mentul străvechi 
scris odată tainele 
noile orizonturi socialiste 
de muncă și viață au im
pus rescrierea meseriei; 
între tradiție și inovație, 
calendaristic e un timp 
foarte scurt, dar, privind 
în miezul meseriei — un 
salt spectaculoas.

Metafora tînărului ingi
ner subliniază 
dăruirii și al 
metamorfozele < 
petrecute ’în 
celor care pun 
zestrea noastră de 
verde".

i timpul 
devenirii, 

de esență 
conștiința 

în valoare

Condiția succesului
(Urmare din pag. I» bu, Iosif IlajdU, Iosif și 

Marian Kaplan, Gheorghe 
Smarandache.; clasa de 
acum are 22 de cursanți. 

rimul cîstig al sec- 
M ■■■•• de

în 
chiar 

suprapun

cadrul Țesatoriei de mătase din Lupeni\spect de muncă din

Sub 
gie-știință, artă, 
în localitatea 
județul Vîlcea, 
ră în zilele de 
un interesant 
cercurilor de speologie din 
toată țara. Din Valea Jiu
lui participă membrii cor
eului ..Hidrocarst". (Al. II.)

genericul „Speolo- 
pasiune", 

Călimănești, 
se desfă.șoa- 
4—6 aprilie, 
festival al

taliști au impus găsirea 
unui șef energic. loan 
Ruta -mai făcuse odinioa
ră dovada capacității sale, 
pviieada de retrograde
le i-a priit, a înțeles că 
ia minerit cheia succesu
lui stă în forța întregului 
colii tiv, de fapt în luna 
fel ruarie a fost primit în 
rindurile membrilor de 
pm’lld.

— Brigada lui Buta pă
șește pe urmele celebrei 
formații a luj Ștefan Al
ba, de la IV, ni se destăi- 
nuie sing. Marcu Boantă, 
secretarul comitetului de 
partid pe mină. De fapt, 
revirimentul întregului 
sector are la bază îmbu
nătățirea activității orga
nizației de partid, în frun
tea căreia a. fost ales Ște
fan Bicskey. Acum înre
gistrăm o fericită simbio
ză și colaborare la nive
lul comitetului de partid 
și al conducerii sectorului. 
S-a întărit conlucrarea 
dintre mineri și electro
mecanici ; s-a îmbunătă
țit simțitor starea discipli
nară. Și deși acum se lu
crează în condiții mult 
mai grele decît înainte, 
rezultatele sînt cu mult 
mai bune.

— Am încheiat ianuarie 
fără nemotivate, în 1,. 
bruarie și martie s-au mai 
înregistrat doar cîteva, ar
gumentează sing. Ioan Do- 
brița, șeful sectorului. Mă
surile de reorganizare a 
muncii, de asigurare a 
fluenței fluxului — aș a- 
minti diagonala dintre 
puțul XII și sector la plus 
50 etc — s-au conjugat 
fertil cu preocuparea or- ful de sector, am 
ganului de partid de a 
discuta cu oamenii, de a 
căuta împreună soluții ; 
s-a schimbat atmosfera 
de muncă, tonusul opti
mist a devenit o constan
tă de moral. / Inginerul 
Arpad Biro și-a asumat 
dificila misiune de califi
care a tinerilor mineri — 
o clasă a sectorului, de 28 

-de cursanți, a absolvit a- 
nu! trecut, între cei mai 
buni se numără loin Sîr-

Citadine

rimul ,i
torului — 460 

• minute efectiv 
abataje, mai mult 
schimburile se 
de o vreme. Oamenii ‘ au 
răspuns tuturor comen
zilor. Productivitatea mun
cii, nu numai că a atins 
planul, ei l-a și depășit 
cu o tonă în abataj și 500 
kg pe sector în primele 
două luni ale anului, ast
fel că pe trimestrul I 
s-au cîștigat 6 zile. De 
unde înainte erau proble
me cu asigurarea efecti
vului, acum npu-încadra- 
ții bat la ușa sectorului, 
după ce au trecut pe ia 
„tablă" și cer să vină la 
loan Buta, dar și la Ga
vrila Jutcan sau Dumitru 
Leonte, Din luna mai, eînd 
deschiderile și pregătirile 
vor fi la zi, treburile vor 
merge și mai bine. Remar
cabil este însă faptul că 
pînă atunci minerii și me
seriașii din sectorul III 
n-au stat cu mîinile în 
sîn, n-au așteptat condi
țiile normale de lucru, ci 
au luat în piept greută- , 
țile. Ridicarea nivelului 
de conștiință, mai bine zis 
urnirea din blazare, a 

fe- f°st declanșată de gestul 
sectorului- pînă atunci 
fruntaș pe mină, care a 
acceptat despărțirea de 
brigada de elită â lui Ko
vacs. Imboldul acestor 
bravi mineri s-a dovedit 
decisiv, frontaliștii Își 
fac de acum singuri pre- 
abatajul.

— Pînă acum, rîde șe_ 
' , 1 „scris"

primul vers al viitorului 
nostru șlagăr „Nu aștepta 
luna mai Am priifs de
ja și ritmul. Cînd se va 
contura întreaga melodie, 
șlagărul Va fi de succes 
și peren. E mai bine să 
fii . la panoul de onoare 
decît să te arate alții eu 
degetul. Și nU numai că e 
mai frumos, dar altfel 
muncești eînd satisfacția 
datoriei împlinite se oglin
dește și în bugetul familiei.

pasarelei

55AUDIENȚA SR“ B „AUDIENȚA ȘR“
Deschidem o nouă rubrică a ziarului nostru > 

„Audiența S.R.“, dedicată în exclusivitate probleme
lor ridicate de cititorii noștri, oameni ai muncii din 
cele mai diverse domenii de activitate, în cadrul au
diențelor pe care le primim zilnic la redacție. Jn ma
joritatea cazurilor, aceste probleme n-au fost rezolva
te pentru că cei obligați să le rezolve nu și-au făcut 
datoria. Iată cîtcva exemple i

Republi-
Locuiește la e- 
pe scara dînsei 
liftul. Dar aceas- 
altă poveste. Im-

Precum clapele de pian... 
așa au ajuns plăcile de me
tal care constituie pardo
seala pasarelei ce traversea
ză liniile ferate din gara 
CFR în Piața Victoriei Pe
troșani, zonă în care, totul 
s-a schimbat, totul, e nou. 
Doar pasarela îngustă a 
rămas ca pe vremuri, adi
că... nu, mai rău, pentru 
că plăcile metalice au rugi
nit, s-au degradat, iar stra
tul subțire de bitum ce le 
acoperă s-a tocit, distanțele 
dintre plăci s-au mărit, ast
fel că cine nimerește între

aceste... clape de pian, riscă 
să se accidenteze.-

Or fi „clapele" pasarelei 
ca ale pianului, ea, pasare
la rămîne același pod in
dispensabil peste liniile fe
rate, intens circulat, zi de 
zi, ceas de ceas, de cetățe
nii orașului și municipiu
lui, eît și de multi călători 
străini, mai toți grăbiți la 
trenurile care nu așteaptă, 
sau la autobuzele care tra
versează zona. Trec pasa
rela toți pietonii care lo
cuiesc în colonia de jos, 
precum și cei care merg ia

serviciu, la mina Dîlja 
alte unități...

Dar, eîți nu trec, zi 
noapte. Spre liniștirea 
nu putem oferi decît

sau

și 
lor, 

o 
informație de ultimă oră i 
pe pasarelă, în jurul unei 
placi total degradate, a a- 
părut un țarc din lațuri pe 
care scrie din ambele sen
suri avizul salvator : . „A-
tențic, pericol !“... Pe eînd 
calea ferată va rezolva de
finitiv acest pasaj renun- 
țînd la improvizații .peri
culoase ?

Dan STEJARU

DOI ANI PENTRU
O ADEVERINȚĂ...

Marioara Curilă este 
muncitoare la Fabrica de 
pîine din Lupeni. Acum a- 
proape doi ani, în septem
brie 1984, soțul său a de
cedat într-un accident. Era 
asigurat la ADAS. Pe po
lița de asigurare scrie clars 
„In caz de deces al asigu
ratului, suma de asigurare 
se va plăti fiicei Rodica 
Simona Curilă". Pînă aici 
totul e clar. Neclar ni ’se 
pare faptul că, din septem
brie 1984, fetița Rodica Si
mona nu a intrat în pose
sia sumei dc 33 000 lei, 
care era îndreptățită 
primească. Sîntem de 
cord că trebuie întocmit

dosar cu actele necesare, 
dar Marioara Curilâ, mama 
bună a fetiței a fost trimi
să „de la Ana Ia Caiafa", 
pentru ca, numai după ce 
s-a prezentat în audiență 
la „Steagul roșu", să afle 
că, de fapt, îi trebuie o a- 
deverință din care să reia-

o
La

comi
sia de tutelă a consiliului 
popular Lupeni a eliberat 
adeverința și în sfîrșit fe
tița Rodica Simona 
primit drepturile.

să că ea, mama fetiței, 
tutelează pe aceasta, 
intervenția noastră.

și-a

Petroșani, strada 
cii 103/54. 
tajul 9 și 
nu merge 
ta este o
portant este că, încă de la 
începutul lui februarie, 
Margareta Vecsardi co
boară și urcă atîtea scări 
pentru a intra în posesia 
unor... ochelari. In februa
rie a făcut comandă. Nu 
erau rame. De atunci a 
fost purtată pe drumuri 
de lucrătoarele de la uni
tatea „Optica" a Coopera
tivei „Unirea", unitate am
plasată pe strada Republi
cii. Un simplu telefon din 
partea noastră și, la mij
locul lunii martie, într-o 
singură oră, pensionara 
Margareta Vecsardi a 
vut ochelarii doriți. Ca 
vezi : nu aduce luna ce 
duce un telefon. De ce 
fost nevoie ?
lentilelor, am zărit, o scli
pire de recunoștință. Dar 
pentru asta a trebuit să 
treacă mai mult de o lună.

Alcoolul, inamicul public nr. 1
Otrava trupului și sufletului

pe 
s-o 
a- 

un

NU NUMAI DESPRE O
PERECHE DE OCHELARI...

Ne-a vizitat o bătrînîcă. 
Margareta Vecsardi, din

a-
să
a- 
a

In spațele

Bujor MIRCESCU

Asupra efectului nefast 
al alcoolului s-au pronun
țat încă anticii, din păcate. • 
viciul n a fost eradicat, cu
lege și în vremea noastră 
prozeliț, din rîndul indivi
zilor slabi de caracter, care 
nu se integrează ușor so
cial sau sînt dispuși să se 
înglodeze în mlaștina tra
iului parazitar., Alcoolul 
primejduiește nu numai să
nătatea celor căzuți în pa
tima paharului în plus, dar, 
mai grav, afectează rela
țiile sociale, multe dintre 
infracțiunile cu violență, 
furt, de circulație rutieră 
etc, șe datorează „întune
cării" minții. O asemenea 
întîmplare, cu epilog tra
gic, s-a derulat nu demult 
în. cartierul Aeroport din 
Petroșani...

In dimineața zilei de 2 
martie, Nicoiae Carlaonț, 
sesizează lucrătorilor de

Lingurar, 
decedat în 

pre- 
pe

miliție că Ilina 
concubina sa, a 
condiții misterioase, 
zentind urme de sînge 
țață. Echipa de cercetare 
se alertează. lărgește aria 
investigațiilor, nu este ex
clusă chiar supoziția cri
mei. Cu ajutorul martori
lor se reconstituie ultima 
zi de viață a Ilinei Lingu
rar... In prima zi de primă
vară, cuplul de concubini, 
împreună cu un alt învete- 
rat al alcoolului, . Imre 
Daniel, au hotărît. să cele
breze „mărțișorul" încă de 
la prima oră de la deschi
derea restaurantului „Pa- 
rîngul". Un litru de vin, un 
litru de rachiu de vin, apoi 
urf litru de spirt medicinal. 
Cercul convivilor s-a lărgit 
considerabil în locuința lor, 
cu Ion Astănoaie și Sabin 
Băieșăn de la IUMP. O 
scurtă radiografie socială

a slujitorilor lui Bachus — 
majoritatea fără familii, 
neîmpliniți profesional, în
seși chipurile lor ilustrînd 
ruina fizică și morală. Che
ful a continuat multe , ore, 
presărat cu reprize de 
scandal și somn, bărbații 
n âu mai luat în seamă 
faptul că femeia, culcată 
în pat, nu mai reacționa la 
zgomote. Abia a doua zi, 
Nicoiae Carlaonț avea să 
realizeze tragedia Analiza 
singelui decedatei a eviden
țiat procentul letal de 4,5 
la mie alcoolemie, conclu
ziile medicului legist' fă- 
cînd lumină în acest caz. 
Alcoolul. a mai curmat o 
viață, a mai dat un aver
tisment celor care nesoco
tesc legile 
își îneacă 
zurlie...

firii, celor - care 
în pahar iieca-

Sever NOIAN
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Schimb de mesdjd între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Todor Jivlcov

Lucrările celui de-al XIH-lea
Congres al P. C. Bulgar

FOTBAL

menilor muncii din Româ
nia prietenă noi și tot mai 

____ r___ ,, _______ __ mari înfăptuiri în opera 
ral ai Partidului Comunist de edificare a societății so-‘ 
Român, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost transmi
se, miercuri, tovarășului 
Todor Jivkov, secretar ge
neral al C.C. al P.C. Bul
gar, un mesaj de prietenie,

‘ .......... u-
și

co-
po-

SOFIA 2 (Agerpres). Din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene-

gar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Bul
garia, a adresat delegaților,

călduroase salutări și 
rări de multă sănătate 
putere de muncă, iar 
muniștilor, întregului 
por prieten ', bulgar, succes 
deplin în transpunerea în 
viață a importantelor ho- 
tărîri ce vor fi adoptate de- 
cel de-al XIH-lea Congres 
al P.C. Bulgar.

Mulțumind 
saj, tovarășul 
a rugat să 
varășului 
Ceaușescu, 
Ceaușescu 
conducerii .partidului, 
comuniștilor bulgari, 
Salut prietenesc și 
țirări de sănătate, iar

se

pentru me- 
Todor Jivkov 
transmită to- 
Nicolae

tovarășei Elena 
din partea sa, a

a 
un 

calde 
oa-

ciaiis te multilateral dezvol
tate.

Evocîndu-se cu satisfac
ție întîlnirile și convorbiri
le rodnice la cel mai înalt 
nivel, de la București, și 
Sofia, au fost evidențiate 
posibilitățile de amplifica
re continuă a raporturilor 
de prietenie și colaborare 
multilaterală, de creștere 
a schimburilor economice 
și comerciale Șl a coope
rării în domenii de interes 
reciproc dintre cele două 
țări.

.Schimbul de mesaje 
fost prilejuit de 
de către to-varășul Todor 
Jivkov a tovarășului Emil 
Bobu, membru al Comite-, 
tului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., 

. conducătorul delegației 
, partidului nostru care par-:! 
ticipă la lucrările celui 
de-al XIH-lea Congres al 
Partidului Comunist Bulgar.

a
primirea

■ ■ ■■ . ■ ■■■

Solemnități omagiale cu prilejul 
aniversării eliberării Ungariei

SOFIA 2 (Agerpres). 
Miercuri, în marea sală 
sărbătorește împodobită a 
Palatului popular al cultu- invitaților și oaspeților de
rii din Sofia s-au deschis peste hotare un cald salut,
lucrările celui de-al XIII- Congresul va dezbate Te- 
lea Congres al Partidului zele privind dezvoltarea
Comunist Bulgar — eveni- social-economică a R.P.

'Bulgaria pe anii 1986—1990 
și în perioada pînă în a- 
nui 2000, raportul' de acti
vitate al Comitetului Cen
tral, și va alege noile or
gane de conducere ale 
partidului.

In continuare, tovarășul 
T_te. tete. _ —te o 
cuvîntare, în care a sinteti- 
__  _ ' probleme, 
fundamentale cuprinse în 
tezele congresului al XIII- 
lea și în raportul Comite
tului Central cu privire la 
activitatea partidului în 
perioada dintre cele două 
congrese.

In cadrul primei ședințe 
a congresului a fost pre
zentat, de asemenea, Ra
portul Comisiei centrale de 
Control și Revizie a P.C.

După amiază, în cadrul 
înaltului foi’ al comuniști
lor bulgari au început dez
baterile pe marginea do
cumentelor prezentate.

Lucrările congresului con
tinuă.

Rezultatele etapei a 22-a 
a campionatului Diviziei A

BUDAPESTA 2 (Ager
pres), Ai Urzică transmite: 
Cu prilejul celei de-a 41-a 
aniversări a eliberării Un
gariei de sub dominația fas
cistă, la 2 aprilie a avut 
Toc o solemnitate omagială 
de depuneri de coroane de 
flori la monumentul din 
cimitirul eroilor români 
din orașul Hajduboszor- 
meriy.

Au fost depuse coroane 
de flori din partea Consi
liului Prezidențial al R.P. 
Ungare și a guvernului 
R.P. Ungare, Ministerului 
Apărării, precum și a orga
nelor de partid și de stat 
din județul Ilajdu Bihar.

Totodată, a fost depusă 
o coroană de flori din par
tea Ambasadei României 
la Budapesta.

Solemnități de depuneri

dc coroane de flori au mai 
avut loc și la monumente
le eroilor români din ora
șele Miskolț, Gyor, Ceglad 
și Cserkeszolo.

ment de mare însemnăta
te în viața comuniștilor, a 
întregului popor al Bulga
riei socialiste, vecine și 
prietene.

Cei 2 648 de delegați, re- 
prezentînd 932 055 membri 
ai P.C. Bulgar urmează 
să facă bilanțul activității Todor Jivkov a rostit 
multilaterale desfășurate de c_..—h.
partid și popor în perioada zat o serie de 
care a trecut de la prece
dentul congres și șă defi
nească, totodată, principa
lele direcții de dezvoltare 
a țării în cel de-al 9-lea cin
cinal și în continuare, pînă 
la sfirșitul acestui mileniu. 
In sală smt prezente 131 
delegații, reprezentînd par
tide comuniste și mun
citorești, democratice și re
voluționare, mișcări de e- .
liberare națională, partide Bulgar,
socialiste și social-democra- 
te.

Partidul Comunist Ro
mân este reprezentat de o 
delegație condusă de tova
rășul Emil Bobu, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Congresul a fost deschis 
de tovarășul Todor Jivkov', 
secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar.

Tovarășul Gheorghi Ata
nasov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bul-

Cele șapte meciuri dispu
tate miercuri în etapa a 
22-a a campionatului divi
ziei A la fotbal s-au înche
iat cu următoarele rezultate:

TIMIȘOARA : Politeh
nica — Gloria Buzău 4—1 
(1—1). Golurile au fost 
marcate de Sabău (2), Bol- 
ba, Oloșuteanu, respectiv. 
Profir.

BUCUREȘTI : Sportul
studențesc — Universitatea 
Cluj-Napoca 6—1 (3—1). 
Autorii golurilor: Hagi (3, 
două din lovituri de lâ 11 
m), Burchel, Coraș, Muntea- 
nu II, respectiv, Bucur (din 
lovitură de Ia 11 rn).

B AC AU : SC Bacău — 
Universitatea Craiova 2—2 
(1—2). Puctele au fost în
scrise de Burleanu, Viscrea- 
nu, respectiv Cămătâru 
(2).

BRAȘOV : FCM Brașov 
— Corvinul Hunedoara 3—-0 
(1—0). Au înscris: Bența 
(2) și Șerbănică.

SLATINA : FC Olt — Di
namo 0—1 (0—0). Golul 
victoriei echipei bucurește- 
ne a fost marcat de Drag- 
nea.

ORADEA: FC Bihor '— 
Rapid 1—1 (1—0). Gazdele 
au deschis scorul prin Geor
gescu, golul egalizator fiind 
marcat de Agiu.

RM. VILCEA: Chimia 
— FC Argeș Pitești 1—0 
(0—0). Unicul gol a fost 
marcat de Treschin.

Partida Victoria Bucu
rești — Petrolul Ploiești se 
va desfășura astăzi pe sta
dionul Dinamo, cu începe
re de la ora 17,00. Meciul 
Steaua — AȘA Tg. Mureș 
a fost amînat.

In clasament conduce e- 
chipa Steaua, cu 37 puncte, 
Urmată de formațiile Spor
tul studențesc — 31 punc
te, Dinamo, Universitatea 
Craiova — cu cîte 29 punc
te.

(Agerpres)

MEMENTO

Dificultăți în r 
S.U.A.

PARIS 2 (Agerpres). Mi
nistrul francez al agricul
turii, Francois Guillaume, 
a apreciat drept inadmisi
bilă amenințarea Casei Al
be privind adoptarea de 
către Statele Unite de mă-, 
suri de retorsiune comer
cială împotriva \ țărilor 
CEE, în semn de represalii 
față de restricțiile impuse 
de Piața comună asupra 
importurilor americane în 
Spania și Portugalia, după 
intrarea acestor două state 
în organizație.

Piața comună
Arătînd că „CEE a 

ceptat să discute în cadrul 
negocierilor multilaterale 
ale GATT prejudiciile 
portate de S.U.A. ca 
mare a lărgirii Pieței 
inline prin aderarea 
niei și Portugaliei", 
cois Guillaume a subliniat 
că țările membre ale comu
nității vest-europene „au 
deopotrivă posibilitatea de 
a acționa în ac<*eași manie
ră față de măsurile ame
ricane".

ar

su- 
ur- 
co- 

Spa- 
Fran-

LA ȘANTIERUL NAVAL 
din orașul-port Nampo, de 
pe țărmul vestic al R.P.D. 
Coreene, a fost lansat 
apă un nou trauler 
3 750 tone, „Nampo-1“, 
chipat cu instalații moderne 
de congelare și depozitare 
a peștelui, precum și de 
fabricare a conservelor. 
Vasul poate efectua curse 
în ape îndepărtate și în o- 
rice condiții atmosferice 
și climatice.

MIȘCAREA orașelor ne- 
nucleârizate din Japonia 
continuă șă se amplifice. 
Recent, alte șase localități 
urbane din prefecturile 
Kanagawa, Mie, Chiba, 
Gumma și Ibaraki au a- 
doptat declarații prin care 
teritoriile lor sînt procla
mate zone ale păcii, lipsite 
de arme nucleare.

la 
de
e-

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Superman, I-Il ; 
Unirea: Sosesc păsările 
călătoare ; Parîngul : Cîn- 
tecele mării.

PETRILA : Jazz ’20.
VULCAN — Luceafărul; 

Cu cărțile pe față.
LUPENI — Cultural : 

Destine romantice.
URIC ANI: A 3-a lovi

tură pentru motan.
N.R. Eventualele modi

ficări intervenite în pro
gramarea filmelor aparțin 
întreprinderii Cinemato
grafice Județene Hune
doara.

TV.
20,00 Telejurnal.
20,10 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 O columnă vie (co

lor).
Film documentar ar
tistic.

20,55 Experiența înainta
tă — inițiative, efi
ciență. n

21,15 Invitație în studiou
rilor RadifiteleviziU- 
nii (color).

21,50 Telejurnal,

memerno
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„Confruntarea de opinii privind problema 
datoriei externe rămîne acută"

Problema datoriilor va 
domina discuțiile reuniunii

- Comitetului interimar al 
Fondului Monetar Interna.

' țional (FMI) și a Comitetu
lui comun pentru dezvolta- .. mercialc a bătut. pasul 
re FMI—Banca Mondială 
(BIRD), care va avea • loc

de.dezvoltare, în măsura în 
care prețurile la produsele 
nepetroliere exportate de 
acestea au scăzut continuu, 
iar acordarea de credite cd- 

. 1 Pe
loc.,

Reducerea ritmului , creș-
în intervalul: 6—11 aprilie . terii economice a tarilor

Biaiifiiiiiiiitiaiai

DIN PRESA STRĂINĂ

la Washington, apreciază 
surse ale celor două mari 
instituții mondiale de cre
dit. Reuniunea respectivă 
va fi precedată de o întru
nire a „Grupului celor 24", 
care, în calitatea sa de for 
al țărilor în curs de dezvol
tare, va încerca să-și facă 
auzit glasul, în dorința de

țări au depus eforturi deo
sebite .pentru a respecta 
scadența rambursării dato
riilor, dat au constatat

, rămînerile în urmă ,
.. inevitabile, deoarece .
dispun de mijloacele ...  ........ ... ..
plată necesare. Sentimen- de la crearea FMI și BIRD, 
tul de frustrare a ajuns la tte'"'te te' "

' că 
sînt 
nu

■ de

(„CHINA NOUA")
*«■■■■■■■■■■■■I■■■■■■I■■■■■■■■■■■■■S■■■■■■■I■■I■■■■■■■■■■

industrializate și exacer- . maximum și este firească 
... - . - barca măsurilor protecțio- cererea repetată a statelor

a urgența eradicarea aceea ’ niște luate de ele nu .. . ’ ' " ' .............
. făcut decît să sporească și 
mai mult dificultățile sta
telor în curs de dezvoltare. 
Veniturile în devize realiza
te de pe urma exporturilor 
au fost, anul trecut, chiar 
mai mici decît cele din 
1984, astfel îneît în unele 
cazuri statele „lumii a tre
ia" au fost nevoite să-și 
reducă și mai drastic im-, mod cu totul 
porturile pentru a nu con-

ce consideră a fi una din
tre cele mai grave inechi
tăți în relațiile economice 
dintre Nord și Sud.

De la reuniunea anuală 
precedentă a FMI—BIRD, 
s-au înregistrat, alternativ, 
stări de euforie și dezamă- 

. gire, în legătură cu posibi
litățile de soluționare a 

' acestor probleme.
In același răstimp, situa

ția a luat o întorsătură ne
gativă pentru țările în curs

debitoare adresată credi
torilor să-și aducă contri
buția la rezolvarea proble
mei.

„Grupul celor 24“ va a- 
varisa statelor industriali
zate o serie de propuneri 
privind restructurarea sis
temului monetar ■ interna
țional care, în opinia sa, 
a fost manipulat într-un 

defavorabil 
țărilor în curs de dezvolta- 

tracta noi datorii. * Uncie re. La rîndul lor, țările dez-

au

voltate vor prezenta pro
pria lor versiune asupra 
situației, susținînd că sis
temul, în forma sa actuala, 
funcționează, în esență, co
rect. .

Nicicînd, în cei 40 de ani 

conflictele de opinii nu au 
fost mai acute și mai ample 
ca în prezent. Guvernele 
țărilor în curs de dezvolta
re au tot dreptul să afir
me că au fost manipulate 
suficient și că „revolta" lor 
este justificată. Ceea ce vor, 
și ceea ce -vor cere la vi
itoarea reuniune din apri
lie. sînt reforme structura
le în economia mondială, 
cu mult mai ample decît 
cele legate» strict de pro
blema datoriilor. Aceste 
țări sînt conștiente că dacă 
nu vor obține ce doresc, în 
condițiile actuale, dolean
țele lor vor fi satisfăcute 
cu atît mai puțin în pers
pectivă, cînd se profilează 
o nouă perioadă de recesiu. 
ne economică.

(Agerpres)
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I. €• S. Alimentara și 
-A« 1*. Petroșani

INCADREAZA DE URGENȚA
- instalator sanitar.
Retribuția se va face conform Legii 

57/1974.

Mica publicitate
Tina și Iacob îi doresc 

lui Nicușor „La multi ani !“ 
și multă sănătate, la îm
plinirea a 18 primăveri. 
(6277). .

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă și periodice pe 
numele. Popă Steliau, elilx—

ANUNȚURI

rate dc Institutul do Mine 
Petroșani. Le declar nule. 
(6279) h i'T;

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Coval- 
ciuc Lazăr, eliberată de. 
I.M. Paroseni. b declar nu
lă. (6274) .

î FAMILIE

Fiul — Remus, fiica — Stela, anunță cu nemăr
ginită durere încetarea din viată a mamei

BECUȘ CORNELIA
înhumarea va avea loc azi, 3 aprilie 1986, ora 

12,30, în comuna Pui. (6281) " i

Colectivul sectorului I producție al I.M. Paroșeni 
este alături de șeful sectorului, sing. Remus Becuș, 
la durerea pe care o încearcă prin decesul venera
bilei Sale mame

BECUȘ CORNELIA
Sincere condoleanțe, {6280)ț".

Colectivul Direcției comerciale Petroșani este 
alături de tovarășul director Toma Gheorghe în în
cercarea grea pricinuită de pierderea scumpului său 
tată. '

Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (6276)
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