
Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii și a 

Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale

PROLETARI VI,V TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAl

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în zilele de 24 și 25 iunie 1986 au avut loc lucrările Plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați cu deosebită stimă și considerație de toți cei pre- zenți, care au aplaudat ,și aclamat cu putere, au o- vaționat cu însuflețire pentru partid și secretarul său general.

Lucrările plenarei, în plen și în secțiuni, s-au desfășurat într-o atmosferă de puternică angajare patriotică, revoluționară, ilustrînd sentimentele de profundă dragoste și recunoștință ale întregului popor față de conducătorul partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și respectat fiu al națiunii noastre, ctitorul României socialiste moderne, de numele căruia sînt indisolubil legate toate mărețele împliniri ce marchează glorioasa pe- rioară istorică inaugurată de cel de-al IX-lea Con-, greș al partidului.La baza dezbaterii problemelor înscrise pe ordinea de zi — de o deosebită importanță pentru dezvoltarea multilaterală a 

patriei noastre în anii următori — s-au aflat orientările și indicațiile cuprinse în cuvîntarea rostită de secretarul general al partidului la recenta plenară a C.C. al P.C.R, In lumina cerințelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, dezbaterile s-au concentrat asupra unor probleme majore ale perfecționării activității în toate sferele economici naționale, con- stituindu-sc într-o analiză profundă, responsabilă a căilor de urmat în vederea accentuării lăturilor calitative ale producției materiale, îndeplinirii riguroase a indicatorilor calitativi ai planului, creșterii productivității muncii, reducerii costurilor de produc-
(Continuare în pag. a 4-a)
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Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a tovarășului 

Aristides Maria Pereira; 
președintele Republicii Capului Verde

Solemnitatea înmînării 
de înalte distincții pentru 

rezultatele obținute în întrecerea 
socialistă pe 1985

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a înmînat, miercuri dimi
neața, în cadrul unei festi
vități care a avut loc la 
Sala Palatului Republicii, 
înalte distincții ale Repu
blicii Socialiste România 
unor organizații județene 
de partid și consilii popu
lare județene, care au o- 
cuj»t locul I in întrecerea 
socială pe anullWB.-

Solemnitatea a âvut loc 
în prezența părticipanți- 
lor la Plenara comună a 
Consiliului Național al 

, Oamenilor. Muncii și Con

siliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale.Prin Decret prezidențial,— pentru rezultatele deosebite obținute în îndeplinirea și depășirea planului național unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1985 în întrecerea dintre organizațiile județene de partid din industrie, construcții, transporturi ' și circulația mărfurilor s-a conferit „Ordinul Muncii" clasa I, pentru locul I, organizației de partid, a ju- dețigțftOlt și organizației de partid a județului Vrari- cea ;'— pentru rezultatele deosebite obținute în îndepli

nirea și depășirea sarcinilor de plan la principalii indicatori din agricultură în anul 1985 în întrecerea dintre organizațiile județene de partid s-a conferit Ordinul „Meritul Agricol" clasa I, pentru locul I, organizației de partid a județului Timiș și organizației de partid a județului Olt ;— pentru rezultatele deosebite obținute în întrecerea dintre consiliile populare județene pentru îndeplinirea sarcinilor de ’plan în anul 1985 s-a conferit titlul de „Erou al Muncii
(Continuare în pag. a 4-a)

In cadrul vizitei oficiale de prietenie pe care o c- fectuează în țara noastră la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, miercuri dimineața, secretarul general al Partidului African al Independenței din Capul Verde, președintele Republicii Capului Verde, tovarășul Aristides Maria Pereira, și tovarășa Car- lina Fortes Pereira, împreună cu persoanele care îi însoțesc, au fost oaspeți ăi colectivului Combinatului petrochimic Brazi, județul Prahova.In cursul vizitei, oaspeții au fost informați despre dezvoltarea combinatului, care realizează peste 100 produse petrochimice. Dotarea tehnică a combinatului — în mare parte realizată după concepție ro

mânească — asigură obținerea unor produse competitive pe piața externă. Printre cele mai noi realizări se află cauciucul poli- izoprenic și polibutadie- nîc, produse care înlocuiesc cu succes, cauciucul natural procurat din import.Oaspeții au vizitat una din instalațiile de bază ale combinatului — Insta
lația de piroliză — unde le-au fost prezentate date privind înalta tehnicitate a acestei unități de producție. (In încheierea vizitei, oaspeții au exprimat aprecieri pentru realizările obținute de colectivul de pe- trochimiști prahoveni.In aceeași zi, tovarășul Aristides Maria Pereira și tovarășă Carlina Fortes Pereira au vizitat, în Capitală Muzeul de istorie 

al Republicii Socialiste România.La sosire, oaspeții *• au fost întîmpinați de Suzana Gâclea, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste.Cu deosebit interes a fost vizitată expoziția o- magială „65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român".Vizitînd sălile Muzeului de istorie, oaspeții au luat cunoștință de trecutul mul- timilenar al poporului român, ilustrat de exponate de inestimabilă valoare istorică și artistică,La încheiere, oaspeții au semnat în cartea de o- noare a muzeului.In continuare, au fost vizitate cartiere ale Capitalei României.
'■ ■ ? : 

"I'M;;-: . (Agerpres)

In spiritul cuvîntării

tovarășului Nicolae Ceaușescu,

la recenta plenară a C.C. al P.C.R.

Obiective programatice pentri 
dezvoltarea și modernizarea 
activității economico-socialetofinanțării în toate sectoarele de activitate.Dezbaterile din cadrul plenarei au fost dominate de ideile, tezele și orientările de Inestimabilă valoare teoretică șt practică cuprinse în magistrala cuvîn- tare a secretarului general; al partidului, rostită în ~ deschiderea lucrărilor plenarei. Participanții au dat o înaltă apreciere față de acest document programatic care, pe baza unei analize cuprinzătoare-și aprofundate, stabilește cu clarviziune și cutezanță revoluționară, căile și direcțiile de acțiune pentru realizarea în cele mai bune condiții a marilor obiective de dezvoltare- economi- co-socială a României în actualul cincinal și în perspectivă.Obiectivele mobilizatoare pentru înaintarea țării pe coordonatele lui și civilizației asigură trecereatarea intensivă a industriei, agriculturii și celorlalte ramuri ale economiei naționale, conform hotărîrii Congresului al XlII-lea al. partidului. „Se are în ve

dere angajarea cu toată

gii activități demonstrează' constantă a partidului, a general,

Eveniment politic de primă însemnătate în viața partidului și a țării. Plenara C.C. al P.C.R. din 2a—24 iunie, dezbaterile ample pe care le-a prilejuit pe problematica majoră și deosebit de complexă a dinamizării între- economice, preocuparea conducerii secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru continua perfecționare și modernizare a activității productive, pentru creșterea eficienței economice, pentru progresul economi- co-social al țării. In contextul preocupărilor statornice ale conducerii partidului pentru așezarea pe baze științifice a întregii activități economico-sociale; Plenara C.C. al P.C.R. a dezbătut, în spiritul ho- tărîrilor Congresului ăl XlII-lea al partidului, planul dezvoltării economico- sociale în cincinalul 1986 ■—1990 și unele măsuri privind organizarea mai bună a producției și a muncii, perfecționarea sistemului de finanțare, pornind de .‘ la necesitatea aplicării fer- - ine a autoconducerii și ău-

progresu- socialiste la dezvol-

(Continuare în pag. a 2-a)

Minerii din schimbul condus de Petru Moloca — sectorul ll al I.M. Petri- 
la — acționează stăruitor pentru creșterea extracției de cărbune.

Sesiunea Consiliului popular 
municipalIeri a avut loc sesiunea Consiliului popular al municipiului Petroșani. La lucrările sesiunii au participat deputați, activiști de partid și de stat, cadre cu munci de conducere în întreprinderi și instituții; Sesiunea a dezbătut, la ordinea de zi : Preocuparea Comitetului Executiv al Consiliului popular municipal pentru buna desfășurare a procesului instruc- tiv-educativ, dezvoltarea și folosirea judicioasă â bazei materiale și întărirea răspunderii personalului didactic pentru perfecționarea continuă, în’ raport cu cerințele societății, a pregătirii pentru muncă și viață a ttrtcTei generații.

Desfășurată în . această perioadă, de finalizare a anului școlar, sesiunea a analizat pe larg procesul de dezvoltare a bazei materiale din învățăinîntul Văii Jiului și continua preocupare de creștere a eficienței formative a procesului instructiv-educativ, prin modernizarea metodelor și procedeelor de instruire și implicarea cadrelor didactice și elevilor în viața economică și socială. In cadrul sesiunii, au luat cuvîntul Mariă Simonfi, Aurica Macea, Margareta Dima, Oliviu Crîsnic, Clara Rujoi și Iuliana Butulcscu.
(Continuare în pag. a 2-a)

însemnări de reporter

Virtuți din care se naște 
viitorul minei

Un domeniu fascinant al mineritului este cel al deschiderii noilor drumuri subterane, al făuririi noilor orizonturi, al drumurilor verticale spre inima pămîntului. Minerilor brigăzii lui Vasile Pavel din sectorul de investiții de la Petrila le revine misiunea să deschidă viitorul orizont de bază al minei — orizontul zero aflat la nivelul mării — o „lucrare vitala, pentru ritmurile extracției, pentru pulsul producției", cum s-a exprimat chiar secretarul comitetului de partid al minei. Dc ce luci are vitală ? Pentru că

în pagina a 3-a
EXPERIENȚA
ÎNAINTATA

— VALOARE
COLECTIVA

In aceleași condiții, 
cu complexe 

mecanizate se pot 
obține 

productivități ridicate

noul puț va prelua întregul flux al transportului de personal și de materiale pentru sectoarele III, LV și V, sectoarele de bază, cu ponderea decisivă în producția minei. Odată cu noul flux, se va învinge una din greutățile cu care azi se confruntă sectoarele de producție î ;— transportul dificil, o adevărată frînă pentru ritmurile abatajelor.Și minerii brigăzii lui Pavel sînt con.știenți deafest lucru...
. Ivan «I BllK

(Continuare în pag. a 2-a)
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Din viața organizațiilor de pionieri
(Urmare din pag. 1)• TRECERE IN REVISTĂ.S-a încheiat trecerea în revistă a tuturor formațiilor artislice și interprețl- lor individuali — pionieri din unitățile municipiului. Desfășurată in cinstea lei pionierului", in revistă a reunit genurile artistice, cu ceptia muzicii corale, care nă, demonstrînd largile disponibilități pe care mieii purtători ai cravatei roșii eu tricolor le au în acest important . domeniu. Spectacolele fiecărei școli au dovedit preocuparea e- levilor și cadrelor didactice de a i ealiza momente artistice de calitate, care să corespundă exigențelor publicului și care să se constituie în adevărate acte de educație revoluționară. La fiecărei organizații nești de pionieri preocupare s-a făcut manent simțită, ceea ce a dus la realizarea integrală a finalității spectacolelor din cadrul trecerii îh revistă, Muzica, dansul clasic și folcloric, literatura au fost prezente la un i- nalt nivel de realizare artistică, garanție a viitoarelor succese ale formațiilor școlare pe scena Festivalului național „Cîntarea

,Zi- treeerea toateex-J gen a fast audiat în iar- demonstrînd

României". Am remarcat prezența in concurs a școlilor hr. 1 și 2 — Lupani, nr. 1 și 2 —- Uricani, nr. 1, 4, 5, li, 7 — Petroșani,1. 2. 5, 6 — Petrila, 1, 4, 5 — Vulcan. Cadrul de desfășurare a manifestărilor a fost intr-adevăr sărbătoresc, cu excepția orașului Petroșani, unde nu am înțeles din ce cauză trecerea în revistă s-a desfășurat intr-o sală a Școlii generale nr. 6 și nu pe scena unui așezămînt de cultură.In. toamnă, formațiile artistice școlare se vor prezenta în etapele superioare de concurs ale celei de-a Vl-a ediții a Festivalului național „Cîntarea României", unde, judecind după amploarea în revistă, ’ există

Sesiunea Consiliului 
popular municipal 

‘Urmare din pag. I)

patriotică, nivelul orășe- această per-
trocerii posibilitatea de a obține rezultate deosebite, superioare edițiilor anterioare.

• FORUM JUDEȚEANîncepînd clin 1 iulie, timp de 10 zile, la Costești, în cadrul amfiteatrului natural al munților se va desfășura județean al pionierilor. Din Valea Jiului vor fi prezenți 40 de pionieri care s-au distins prin rezultatele obținute la învățătură și în viața de organizație.
Orăștici,Forumul

ii. ALEXANDRESCU

remarcat că odată cu marile împliniri din viața economică și socială din Valea Jiului. îndeosebi în epoca inaugurată Congresul al IX-lea partidului, s-a realizat puternică bază în învățămînt. In hotărîrilor Congresului XUI-lea al partidului, s-au subliniat atît rezultatele bune din domeniul învă- țămîntului preșcolar, pri- mar, gimnazial, liceal, tehui c-profcsional și de Institutul de mine, cît necesitatea de integrare monioasă cu producția, viața șocial-econoniică. dată cu preocuparea manentă a per oi aiului d - d actic ni că a trebui tenție, irizațiilor de tineret și sub conducerea organizațiilor de partid, per.tru diversificarea acțiunilor de educație patriotică, revoluționară a tinerei generații.

S-a
de al o materială spiritul al
lașiar-cu

fermitatea, arată societarul general al partidului., 
în realizarea noii revoluții 
tchnico-științifice și a noii 
revoluții agrare, care tre
buie să conducă la moder
nizarea și ridicarea între
gii activități economico- 
sociale la un stadiu supe
rior. Vă trebui să realizăm 
o nouă calitate a muncii 
și vieții". In contextul a- c.estor prevederi, în cuvântare se subliniază că noua etapă mult rolul țămîntului activității tive de formare a nou, ca factor hotărîtor în unirea eforturilor întregului popor pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al. XUI-lea al partidului. Intre direcțiile principale ale dezvoltării sint indicate clarviziune

în ■ mai în vă*crește și științei, și culturii, al politico-educa- pmului

prioritățile determinante ale progresului economi- co-social : perfecționareatehnologiilor și folosirea la maximum a capacităților de producție, dezvoltarea bazei de materii prime și înfăptuirea programului energetic, reducerea continuă a consumurilor de energie și materiale, mai ales prin intensificarea recuperării și recondiționă- rii materialelor. Dezvoltarea intensivă impune, totodată, ca necesitate obiectivă, îmbunătățirea calității produselor și ridicarea nivelului tehnic al producției, precum și acțiuni ho- tărîte pentru creșterea productivității muncii.înfăptuirea mărețelor obiective cantitative și calitative ale dezvoltării intensive incumbă răspunderi multiple pentru organele și organizațiile , de part’d, pentru eonduceri-

le colective, pentru toate colectivele de muncă. Pentru comuniști, pentru toți minerii și ceilalți oameni ai muncii din Valea Jiului reprezintă un îndemn puternic, la muncă responsabilă și autoexigență sublinierile conducătorului partidului și statului în legătură cu ridicarea continuă a calității muncii în toate unitățile și sectoarele de activitate : „înfăptuirea
neabătută a măsurilor pre
văzute în programul pri
vind organizarea produc
ției și muncii trebuie să 
ducă la întărirea ordinii, 
disciplinei și a răspunderii 
organelor de conducere, a 
tuturor oamenilor muncii. 
Ia creșterea spiritului mun- 
citoresc-revoluționar, ca o 
condiție determinant^ pen
tru a asigura buna desfă
șurare a activității și rea
lizarea planului în cele 
mai bune condiții".

Virtutî din care se naște viitorul minei
(UrmarC din pag. I) -.. tide-rumul vertical, noul orizont a adîncit, încă de a- hul trecut, tot de brigada Pavel. Aceeași formație 

a săpat galeria de acces pentru personal, planul înclinat și camera de împins vagohete. Toate lucrări complexe, ’lucrări speciale’ care reclamă pricepere, precizie, calitate. Sînt probe pe care, de mulți ani, brigada Pavel le trece eu succes, în condiții ireproșabile,- 
trece și acum, la jompului puțului pe peste dbuă luni, 
cu puțul întreg, - să-1 dea în funcțiune.Și-l va da, așa cum s-a angajat brigadierul la începutul anului. Am reținut 
0 cifră care este senini fi-

Aș.a le săparea j care împreună . trebuie

cativă. In toate lunile cestui an brigada și-a pășit nivelul productivității muncii planificate, în medie, cu 30 la sută. Volumul lucrărilor executate suplimentar, atît la săpare, cît șt la betonate, este pe măsură. Cei 16 mineri ai brigăzii coboară în jompul puțului cu o medie lunară de 10 ' metri, li ajută perforatoarele, îi ajută grei ferele care încarcă sterilul după pușeă- tură. Ii ajută însă, ne asigură ing. Steluța Naidin, adjunctul șefului de sector, mai ales priceperea, înalta profesionalitate, rigoarea în respectarea tehnologiei de lucru, a cerin- eb irativ le fiec.' operații. „Doar construim pentru zeci de ani, vorba brigadierului, și trebuie să țină...".

ele- pregătire temei- tinerei generații, va să se manifeste a- cu sprijinul orga-
per

^•sînt virtuți pe care 
j-*-k minerii de la inves- tiții trebuie să le posede, să le verifice, să le transmită. Și brigadierul Vasile Pavel, cu ortacii lui, Grigore Timofte, Petra- che Adam, Vasile Romas- can și Vasile Chetroiu, posedă cu prișosință, transmit tinerilor Sorin taru, Nicolae Timiș, și valorifică prin superbul lor efort creator prin care se nasc noi orizonturi se întrupează viitorul Montarea culoarelor de bandă pentru fluxurile de transport la preparata Li- 

'czeni. Foto : I. LICIU

Comerțul strada] , o««» rara avis ?

Steagul r-sșu a criticat, organele vizate răspund

Receptivitate... cu jumătăți de măsurăUnele din scrisorile a- dresate de cititorii ziarului nostru semnalează diverse aspecte negative din transportul în comun. In urma apariției Unei astfel de note, „Un autobuz pentru Jieț", în 25 mai a.c., de la AUTL Petroșani primim, Sub semnătura șefului autobazei, sing. Emil Gavrilescu, următorul răspuns : „Intr-adevăr autobuzul de Jieț a fost oprit să mai circule pe această rută. Din două motive: primul — starea drumului, la ieșirea din Petroșani spre Jieț, este impracticabilă pentru autobuze.; al doilea — din lipsă de carburanți (motorina) s-a redus con-

siderabil numărul de curse pe toate traseele din Valea Jiului, inclusiv Piața Victoriei — Jieț care este nerentabilă. Totuși, conducerea autobazei va programa un autobuz care să facă acest traseu la 6 și 15 drumul pentru tre“.Printate... doar pe jumătate și condiționată 1 Starea drumului din zona respectivă nu stînjenește, totuși, prea mult circulația. Acest fapt este lesne de observat. Deci pînă una, alta, locuitorii din Jieț sint nevoiți să mai aștepte. Pînă cînd ?

orele și in cazul în care va fi practicabil autobuzele noas-

O priit tică deosebit de eficientă în activitatea comercială este comerțul stradal. Normal că, venind în întîmpinarea cumpărătorilor îi ds tei i ini < al agi le pui la dispoziție mărfurile cele mai solicitate, im’ expunerea în aer liber a acestora atrage, îndeamnă,. Una este cînd mărfurile . stau în vitrine sau în raf- ; turi, alta cînd sînt frumos etalate la tonetă, pe stradă, cum s-ar zice în „drumul" clientului. Am întreprins marți, 24 iunie, o anchetă fulger în Petrila^ și Petroșani, în cursul căreia am dorit să vedem . cum este organizată activi-, tatea comerțului stradal. In cele ce urmează constatările ;• Cel mai mare și mai reprezentativ magazin „Jiul" din Petroșani a luat o inițiativă frumoasă binevenită, încă de primăvară. In zilelemoașe, 7—8 tonete, frumos amenajate apar în fața magazinului. Dever mare,

'■ înzări pe măsura eforturilor, aglomerație continuă la fiecare tonetă, vânzătoare politicoase. Vizavi, restaurantul „Central", tate care și-a făcut obicei de a practica țul stradal. „Zilnic, zările se ridică la
o uni- bunul comer- reali- peste

proverbului, cu o floare nu se face primăvară, marți, 21 iunie, acestea erau singurele unități comerciale care ieșiseră la „stradal". In rest, în Petroșani și Petrila, totul se desfășura în Spatele Ușilor. La Petrila, doar .aprozarele aveau to-
t

vluckela Hca^ihă

fru-

3000 lei, ne spun șefii de u ita •' ■ Duți •< V i IeȘerb. Vindem afară mici, cremvurști, cîrnați, sandviciuri, chiftele, răcoritoare și țigări". . Intr-adevăr, mesele aranjate frumos, fețele de masă curate, amabilitatea lucrătoarelor comerciale Magdalena Andrei, Nicoleta Stoica și Elena Chițac îmbie trecătorii la un mic popas cu... mici.• Din păcate, conform

nete afară. Magazinul general, celelalte ! magazine nu catadicsesc să vină în întîmpinarea clienților. Și la . Petroșani situația este asemănătoare. In- I’etro- șani-Nord, restaurantul „Bulevard", cofetăria, patiseria .sau magazinul de gume fructe pot fiecare întîmpine trecătorii cu • nete atrăgătoare. Chiarbrăria ar putea să amenajeze un stand de carte pe trotuar. Sigur , s-ar face
lesa toii-

vînzare bună. Aeroport, mai rău. relor, în precupețele de peste munți vînd de toate, de la ardei iute pînă la varză, eu prețuri destul' de piperate și în niște condiții de igienă pe care nu le vede nimeni dintre cei datori s-o facă.Considerăm că în atenția Direcției comerciale, conducerilor ICSMI ICSA—AP ar trebui stea, în perioada de și comerțul stradal, sebit de util și Numai za un comerț civilizat, proape de cerințele părătorilor. Altfel, nem, doar cu... comerciantul ambulant de lîngă Școala sportivă, care, în ochii tuturor, vinde la suprapreț, gumă de mestecat, cărți, pixuri și te miri ce, sub ochii delăsători ai celor care ar trebui să-l întrebe „de sănătate".

In cartierul lucrurile stau In fața alimentatorul țonetelor,

a și să vară deo- eficient. așa se. poate reali- ' a- 
cum- rămî-

M. BUJORESCU ]

c
*

vă informămZIUA PIONIERULUI. Sub acest.generic, în școlile generale ale municipiului se vor desfășura, duminică, 29 iunie, .o serie de activități prilejuite de închiderea anului. școlar 1985— 1986. Celor mai sîrguincioși elevi le vor fi înmînate distincții pionierești și premii. Festivitățile din școli sînt programate să înceapă în jurul orei 9.

FOTBAL. Partidă restanță, din cadrul celei de-a 33-a etape a diviziei B, seria a IlI-a, Jiul Petroșani — Unirea Alba Iulia, se dispută, astăzi, pe gazonul complexului sportiv din Petroșani, începînd de 18. (I.V.)COSIT. După cum informează tovarășalentina Cerchez, primarul comunei Aninoasa, cetățenii din localitate participă la cositul și strângerea nutrețului de pe tal uzuri leșoselei naționale. -Finul este depozitat in apropic-

la oraneVa-

rea „beneficiarilor" — bovinele care sînt proprietate a consiliului popular. (SB.)FOLCLOR. Indrăgiții in- terpreți de folclor muzical Petrică Moise și Nicoleta Voica vor fi prezenți, în prima zi a lunii iulie, la Casa de cultură din Petroșani,; începînd cu orele 17 și 20, într-un spectacol intitulat „La porțile dorului". (Al. H.)AMBALAJE. Cu aceste rînduri, poate că știrnim curiozitatea unor tovarăși da la depozitul TCPVILF din

Iscroni să poposească, într-una din zile, și la u- nitatea nr. 46 din Vulcan, amplasată în piața agroa- limentară a orașului. Vor vedea, cu această ocazie, imense stive de ambalaje, neridicate, cam de multișor. Și poate v.or lua șurile necesare.ATENȚIE, COPII 1 aceste zile însorite și duroase, unii copii,păți de sub supravegherea părinților, și-aU făcut obicef din a se scălda bazinele de decantare noii preparații din

mă-In căi-* sca

zeni. Scăldatul în de decantare este vîrșire interzis, pericolul de înec, să se știe că, pe bazinelor de există utilaje de care pot lovi cei ce se scaldă. Atenție, părinți, atenție copii ! Scăldatul în astfel de condiții nu e o simplă joacă ! (V.S.)EVOLUȚIA VREMII în următoarele 24 de ore ne este comunicată de meteo- > ologul de serviciu Ernest Sartori : „In cursul dilni-

bazinele cu desă- existînd Trebuie fundul decantare, se
neții de ieri, valorile- de temperatură înregistrate au fost mai scăzute deeît în.celelalte zile. In acest context ne așteptăm ea în următorul interval de timp vremea să fie instabilă, cu eventuale averse de ploaie, cu deosebire în cursul după-amiezii.

Rubrică rea lizată de
Glieorghe OLTEANU
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I _ iPrin grija statornică a partidului și statului nostru minele Văii Jiului au fost dotate cu utilaje moderne, de mare capacitate, "menite să ușureze în mod substanțial efortul fizic al minerilor, dar și să sporească rodnicia muncii din adîncuri. Folosite eficient, mînuite de oa- ,meni .pricepuți, cu o înal- citații de producție și, tă calificare profesională, utilajele contribuie din . plin la creșterea producției «le cărbune extras, la sporirea productivității muncii. Un exemplu elocvent în acest sens îl oferă minerii de la Paroșeni, mină fruntașă în întrecerea pen- . 

tru a da țării cît mai mult cărbune. In acest an pro- ductiyitățile medii lunare obținute la nivelul întreprinderii cu complexe mecanizate, s-au ridicat pînă la 21,5 tone pe post, men- ținîndu-se constant la o productivitate de peste 17 
tone pe post. Aceasta ca să nu mai amintim că sînt formații de lucru — cum este cea condusă de loan Diaconu, care au realizat în această lună productivități medii de 26 tone pe post — cu Vîrfuri de de tone pe post. Sînt

urmează Să se introducă ventive de revizii ale uti- utilajul, traseu care va con- lașelor, după grafice stitui, totodată, și fluxul de evacuare a cărbunelui.Galeriile cu gabarit mare, bine întreținute, așigUră condiții optime pentru introducerea rapidă a utilajului, timpul cîșligat fiind destinat intrării mai rapide în funcțiune a eapa-’ o-

întocmite din timp cu termene și responsabilități precise — asistența tehnică permanentă acordată de formația service a minei, și mai ales omogenitatea. formațiilor de lucru care exploatează aceste utilaje, înalta calificare a personalului, numărul ri-

șește asemenea. utilaje (Aninoasa). Am luat în comparație cele două mine (Lupeni și Aninoasa) pentru că șamindouă au condiții de zăcămînt asemănătoare
Condijiile nefavorabile de 

zăcămint pot fi învinse

Abatajele mecanizate 
să producă din plin!

dată montat, fluxul de e- vacuare a cărbunelui asigură condiții optime, pentru intervenții operative

.32 rezultate firești pentru că la mina Paroșeni mecanizarea a prins rădăcini a- dînci, iar oamenii privesc așa rum au făcut-o încă de la 'introducerea primului complex, cil toata se’ ' riozitaâea și răspunderea această importantă acțiune. Preocupările lor se ma- 1 terializează, încă de la pregătirea complexelor, încă de cînd se află în incinta întreprinderii, la suprafață, unde sînt „luate în primire” de formația service a minei — o formație puternică, omogenă, cu o structură optimă de calificare a personalului component. Experiența i-a determinat să . acționeze eu perseverență și compe
tență profesională la pregătirea traseului pe unde

PAWSCM.
UVCZMI

ia utilajele de transport și fluență în drumul spre ziuă al cărbunelui? Mai trebuie amintit și faptul că, pe traseul spre abataj, camera de montare. a complexului este realizată cu aceeași înaltă răspundere.La toate acestea trebuie să mai adăugăm și celelalte aspecte, tot așa de importante, ca de care fază a i montării și complexelor cum sînt
J altfel fie* introducerii, exploatării mecanizate, - acțiunile pre

Un paradox 
care trebuie eliminatIntroducerea pe scară largă a mecanizării com

plexe în abatajele Văii Jiului a determinat, pentru o corelare optimă a liniei de front pusă în funcțiune cu cea epuizată, •intensificarea ritmului la lucrările de pregătire. Un paradox apare, în acest domeniu de activitate, privind rezultatele obținute de mina fruntașă a Văii Jiului, Paroșeni, și mina Livezeni, ale cărei rezultate sînt mult sub nivelul sarcinilor planificate. De ce paradox ? Pentru că mina Paroșeni practic dispune de capacități de producție suficiente pentru realizarea planului și chiar pentru depășirea , acestuia, obținînd viteze de avansare în lucrările de pregătiri superioare celor realizate Ia mina Livezeni care este deficitară la acest capitol. Concret, cea mai bună brigadă de pregătiri de la mina Livezeni obține o viteză medie de avansare de 50 ml/lună, pe cînd

una de la Paroșeni — condițiile de lucru sînt identice— obține 73 mi lunar. Mai mult, cea de la Livezeni, în cea mai bună lună, realizează 65 ml, iar cea de la Paroșeni 105 ml. Și de această dată punem o întrebare : de ce nu se insistă la mina Livezeni pe mecanizarea lubrăl’ilor ele pregătire pentru că, mina Livezeni a obținut valori echivalente (aproape) cu ceie înregistrate la mina Paroșeni. Ește un domeniu în care și specialiștii combinatului pot acționa prin îmbogățirea zestrei tehnice Ia acest gen de lucrări. Dar aceasta nu este suficient. Dacă și membrii formațiilor de lucru de la pregătiri nu vor folosi în continuare, la pa- iamilii atinși, dotarea tehnică de care dispun. Altfel rezultatele obținute nu se voi;, ridica la nivelul exigențelor impuse de exploatarea intensivă, mecanizată, a capacităților de producție nou create.

Picat al muncitorilor poli- ealificați și continuitatea brigăzii în mînuirea utilajelor complexe de mare productivitate.Ir,, paralel, succint graficul prezentat este deosebit de sugestiv — prezentăm rezultatele obținute de mina Livezeni, tot canizare complexă in aceleași condiții câmînt. In această media celei mai înalte ■iuctivități lunare la nivel de întreprinde- nu depășește 12,1 tone post, inregistrînd, însă productivități medii lu- ’e de 5,6 tone pe post, tot este

l ii v vr

eu me- folpsită 
de ză- unitate pro-realiza-

De ce ? Pentru că, ceea ce la Paroșeni tăcui cu înaltă răspundere, aici lasă de dorit, mai ales în ceea ce privește sei îozitatea cu care abordate protiiemcle fiecare operațiune în par- . te. Se poate spune că media lunară a productivității muncii la Paroșeni este mai mare decît la Livezeni, pentru că prima folosește un complex de mare înălțime de tipul CMA- 511 pe cînd cea de a doua nu. Vă oferim un alt c- xemplu unde se poate constata că, cel de al doilea grafic ilustrează din nou o situație elocventă, o mină ca Lupeniul obține productivități medii mai mici decît alta care nu folo-

sîntpe

Față de situația demons- ti ată ' de grafic punem o mtiebare pentru mina Lupeni : oare la această mină nu s.e poate studia posibilitatea folosirii _ unui număr mai restrîns de tipuri de complexe adaptate înai bine > condițiilor specifice de zăcămînt ale unității ?. La ora actuală mina Lupeni folosește patru tipuri diferite de complexe mecanizate.Am prezentat, față în țață, rezultatele :■ obținute de unitățile care au aproximativ aceeași dotare și aproximativ aceleași condiții de zăcămînt, pentru a determina pe cele care au realizări mai slabe să învețe din experiența. tovarășilor lor, astfel incit utilajele să fie cit n.ai bine folosite, să se obțină cu ele producții mereu mai mari pe seama sporirii productivității muncii.

Și la un colectiv de elită al mineritului din Valea Jiului, cum este' cel de la I.M. Paroșeni pot apare discrepanțe. între rezultatele obținute de două formațiuni de lucru care exploatează același tip de utilaje: complexe de mare înălțime — CMA-5H. Numai că, de această dată, diferențele înregistrate în realizările obținute se da- toresc condițiilor geo- tec-tonice diferite dar... De ce „dar“ ? Pentru că o formație de lucru care exploatează un astfel de utilaj are de traversat o zonă tectonică deosebit de. complicată și totuși a obținut în prima lună (mai) o productivitate medie de 17,7 tone pe post, reușind în . luna următoare să ridice nivelul realizărilor la 21.6 tone pe post. Este vorba de formația condusă de cunoscutul mi- ner-tehri’cian Frânase Fa- zakas. care printr-o bună organizare a activității în frontul de lucru a diminuat mult efectele tectonicii deosebit de complicate. In aceeași peridadă, o altă brigadă — cea condusă de Ion Diaconu — care nu a avut de înfruntat vitregiile condițiilor de zăcămînt a realizat productivități superioare cuprinse între 22,1 tone pe post (luna rnai) și 26,0 tone pe post (îh luna iunie). Un exemplu care dovedește cu prisosință că și în condițiile neprielnice de zăcămînt, efectele lor pot fi diminuate prin

ți -o organizare deosebită 
a întregii activități la frontul de lucru, prin dă
ruire în muncă, printr-o activitate susținută din dorința de a da țării cît mai mult cărbune.Și, în aceste condiții să mai punem o întrebare ? Oare la unitățile unde cu complexe mecanizate, ale căror rezultate sînt sub nivelul celor obținute de brigada lui Fazakas. nu se poate acționa astfel ? ■Sigur fără pretenția de a ajunge la nivelul formației conduse de loan Diaconu, care nu a avut nipî un fel de neajuns tectonic ia frontul de lucru, dar oricum nici de genul celor care nu s-au ridicat la mai mult de 5—6 tone pe post. Este poate cel mai elocvent exemplu, cel oferit de brigada condusă de Francisc Fazakas, care demonstrează că atunci cînd oamenii vor, condițiile geotecțonice oricît ar fi de grele nu constituie un impediment în realizarea integrală a prevederilor de plan. Bincr înțeles, pe lingă, Voință, oamenii trebuie să aibă un nivel ridicat de calificare și condiții organizatorice optime.

Pagină realizată de 
Borin G11EȚA 

Ilustrația : Gli. EMIL

siguranța muncii 
omului și a 
zăcămîntuluiEforturi s-au făcut și se vor face în continuare pentru modernizarea, pentru mecanizarea și automatizarea principalelor lucrări clin abatajele Văii Jiului. Dispunem de. o bogată zestre tehnică, de mașini și utilaje complexe care au o contribuție hotărâtoare la creșterea producției de cărbune extras, ia sporirea productivității muncii. Dar toate aceste eforturi făcute de partidul și statul nostru trebuie să-și găsească o materializare con- cietă nu numai în producțiile și productivități- le obținute ci și în siguranța muncii oamenilor care își desfășoară activitatea în subteran, iar aici nu mai exista termen - de comparație. In acest domeniu toate acțiunile trebuie să fie la unison, toate trebuie să aibă un numitor comun — eficiență în asigurarea; >’ ’securității muncii omului și zacă mi n- tului. Este o condiție indispensabilă îndeplinirii integrale și ritmice a prevederilor de plan stabilite.

In abatajele Văii Jiului, acolo unde condițiile . de zăcămînt sînt improprii introducerii mecanizării complexe, specialiștii în mine- minerit există vreo opărit din bazinul nostru carbonifer au adoptat. o nouă tehnologie de lucru pe care ziarul nostru a prezentat-o, nu o dată, sub- linindu-i valențele eficienței și anu- ______________me tehnologia de exploatare 
a cărbunelui 
în abataje 
frontale cu ta-

rezistență. Și în situație rezultatele de unele colccti- au aceleași condi-

că această tehnologie nu tratează cu superficialitate nici cea mai neînsem- nătă operațiune (oare înrațiune neînsemnată ?).Am dori sa mai adăugăm, pentru a elimina' o-. l'ce discuție, că ambele mine au condiții dificile ce evacuare a cărbunelui, numai că la mina Petrila
0 nouă tehnologie confirmă

van de această obținute ve c..reții de zăcămint diferă. Un pr in exemplu îl dăm eom- parînd, prin graficul prezentat, realizările înregis-. trate de mina Petrila și mina Dîlja. Diferența ieste clară, iii făvoaj’ea minei.

uce. te neajunsuri sînt estompate de crearea unor sdi/zuri-tampon pe fluxul de transport, cu posibilități de înmagazinare a cart unelui, fără a afecta abatajele în cazul defecțiu-de

-ptreiLf
■. pw ...

Petr.ia, unitate unde tehnologia este aplicată res- pcctîndu-șe cu strictețe disciplina impusă, pe operațiuni, toate executate cu înalt profesionalism și de calitate ireproșabilă. L„ . Petrila, minerii care apli-

nilcr ivite pe fluxul transport.La mina Dîlja, deși nologia este aplicată m.ii puțină vreme, i tăm asupra unui care trebuie să dea de gîn- dit conducerii colective a aceste-, unități : in primele abataje cu tavan de rezistență; productivitățile obținute au fost mai mari decît, acum, cînd minerii au mai multă experiență.Ce poate însemna acest lucru ? Credem că răspunsul la întrebare este cît se poate de simplu. Și anume, . poate fi. rezumat în cîteva cuvinte : nerespectarea întocmai a tehnologiei lucru s.iu altfel spus, este vorba de indisciplina teh- aces- sădeo-LUcru

teh-1 de i n sis- ’ aspect

denologică. Rezolvarea tei probleme trebuie La . constituie un punct sebit pe agenda de

a tehnicienilor minei, mai- ales acum, cînd t-a Vanul de rezistență este în curs-, de generalizare la tot mai multe sectoare clin cadrul minei. Oricum, azi, la mina Dîlja nu poate fi invocată ca justificare lipsa de experiență în aplicarea tehnologiei amintițe.Un alt- exemplu comparativ : Lonea și Aninoasa, " unități care, de asemenea, au aceleași condiții de ză- : eămînt dar re- " /uitatele sînt’iiiult diferite. De această dată, mina Aninoasa nu rnai respectă c-u aceeași strictețe tehnologia de lucru, obținînd producții și productivități sub celor reălizate lă Loncă. La primul semnalat la mina sa — nerespectarea cu strictețe a tehnologiei de lucru se mai adaugă și instabilitatea, lipsa de continuitate. în aplicarea tehnologiei de Către aceeași formație de lucru, aspecte ca-e nu sînt in Iii mic la nuna Lonea unda unele ; productivități realizate — repetăm în a- celeași condiții de zăcă-" mint ■— sînt superioare celor existente la mina Ani- noasa.Și în acest caz prezentarea în paralel a rezultatelor obținute am făcut-o din dorința de a stimula colectivele cu.rezultate mai mic la o mobilizare mai ferm 1 pentru sporirea producției de cărbune, pentru clește’, ea productivității mumii prin respectarea cu strictețe a tehnologiilor de lucru

nivelul mina neajuns Aninoa-
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Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii și a 

Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale

Schimb de mesaje româno-iugoslav

(Urmare din pag. I)ție, obținerii de produse cu calități superioare, ridicării generale a nivelului eficienței economice.Desfășurată în perioada în care întregul popor a sărbătorit împlinirea a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist * 1 Român și a 50 de ani de la memorabilul proces 
al luptătorilor comuniști și antifasciști de la Brașov, plenara a adus un căl- 

‘ duros și vibrant omagiu ’ conducătorului partidului i și statului nostru, îndelungatei sale activități revoluționare puse în slujba intereselor vitale ale poporului român.

Socialiste" Consiliului popu
lar al județului Iași, care 
4 ani consecutiv a ocupat 
locul I în întrecerea socialistă, și „Ordinul Muncii" clasa I, pentru loculI, Consiliului populai’ al județului Timiș.
’ Prin același Decret Prezidențial, au mai fost conferite 330 ordine ale Republicii Socialiste România, precum și 16 Diplome de Onoare unor organizații județene de partid, consilii populare județene, u- nități din industrie, agricultură și silvicultură, transporturi, circulația mărfurilor, gospodărie comunală și prestări și servicii, institute de cercetare ști

Au fost exprimate sentimentele de aleasă dragos
te și recunoștință'față de tovarășul N i c o l a e Ceaușescu, patriotul înflăcărat care, în cursul istoricului proces de la Brașov, a înscris prin pilduitoarei sa conduită re
voluționară, prin curajul de care a dat dovadă o glorioasă pagină în croni
ca de aur a luptelor duse 
de; partidul nostru comunist.■ ' Participanții la plenară 
au pus în evidență valoa
rea deosebită a operei 
tovarășului Nicol ac Ceaușescu pentru dezvol
tarea continuă, multilate
rală a țării, rolul său decisiv în elaborarea și transpunerea în practică a întregii politici interne și ex- 
t fne a partidului și statu
lui, în toate mărețele înfăptuiri ale României socialiste moderne.Cei care au luat euvîntul au dat glas sentimentelor de aleasă stimă față de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului nostru, savant de largă recunoaștere internațională, prețuirii deose
bite de care se bucură strălucita sa activitate consacrată dezvoltării științei, învățămîntului și culturii, progresului neîntrerupt al patriei.

In spiritul orientărilor 
și indicațiilor cuprinse în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Solemnitatea luminării 
de înalte distincții pentru 

rezultatele obținute in întrecerea 
socialistă pe 1985

(Urmare din pag. I) 

la Plenara C.C. a] P.C.R., vorbitorii au prezentat măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor, pentru înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economică și socială. a țării, a obiectivelor stabilite de Congresul al XII 1-lea al partidului.Vorbitorii au exprimat angajamentul colectivelor de muncă în mijlocul cărora își desfășoară activitatea de a acționa cu’ toate forțele pentru înfăptuirea neabătută a măsurilor organizatorice, tehnice și economice privind modernizarea producției, dublarea productivității muncii în actualul cincinal, ridicarea calității producției, aplicarea fermă a acordului global, a noului mecanism economico-financiar, pentru creșterea rentabilității, a eficienței tuturor unităților de producție, a fiecărui produs.La dezbateri au luat cu- yîntul, în plen și pe secțiuni, 132 de tovarăși.Plenara a aprobat în u- nanimitate Programul privind înfăptuirea obiectivelor stabilite1 de Congresul al XlII-lea al Partidului Comunist Român pentru dezvoltarea intensivă a economiei naționale în perioada 1986—1990, Programul privind perfectionarea sistemului de finanțare și creditare a activităților economice și normativelor economico-finan- ciare, proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socială. a Republicii Socialiste România în cincinalul 1986—1990, proiectul Planului de dezvoltare a agriculturii și ' industriei alimentare pe perioada 1986—1990, precum și proiectele de decrete aflate pe ordinea de zi.Au fost adoptate, de . a- semeneâ, în unanimitate, Hotărîrea privind convocarea Congresului al III-lea al oamenilor muncii din industrie și celelalte . unități economice neagricole, precum și normele de reprezentare la Congres.A fost aprobată, în una- , nimitate, Hotăiărea-chema- 

ințifică, care au ocupat locuri fruntașe în întrecerea socialistă.Conferirea înaltelor ordine și titluri ale Republicii Socialiste România constituie o expresie grăitoare a prețuirii deosebite pe care conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, o acordă activității pline de abnegație desfășurate de muncitorii, țăranii și intelectualii patriei noastre, de toți oamenii muncii, pentru îndeplinirea în mod ritmic și la un nivel calitativ superior a sarcinilor de producție, pentru transpunerea în viață a hotărîrilor celui de-al XlII-lea Con

re a Plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale.
Primit cu cele mai alese 

sentimente de dragoste, 
stimă și respect, cu puter
nice aplauze și ovații, în 
încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvân
tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.Urmărită cu deosebită atenție, cu satisfacție și deplină aprobare, cuvîntarea secretarului gene- î al al partidului a fost subliniată în repetate rînduri cu puternice și îndelungi' aplauze și ovații. Cei pre- zenți au dat glas, prin u- rale și aclamații, sentimentelor de dragoste și prețuire cu care întreaga noas-, tră națiune îl înconjoară’ pe conducătorul partidului și statului, recunoștinței fierbinți ce i-o poartă pentru îndelungata și e- roica sa activitate pusă în slujba înfăptuirii aspirațiilor poporului, progresului continuu al patriei noastre socialiste.Puternic, mobilizați de aprecierile și îndemnurile cuprinse în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, participanții la acest mare forum al democrației noastre muncitorești, revoluționare au reafirmat unitatea de nezdruncinat a clasei muncitoare, a întregului nostru popor în jurul partidului, al secretarului său general, dînd expresie ho- tărîrii colectivelor de muncă din toate ramurile e- conomiei naționale de a face totul pentru îndeplinirea exemplară a prevederilor planului național unic, a celorlalte documente supuse dezbaterii plenarei, de a traduce în viață orientările și' indicațiile conducătorului iubit și stimat al partidului și statului, de a-și aduce o contribuție sporită la înfăptuirea măreței opere de construire a socialismului și comunismului pe pămîri- tul României. . , 'î 

gres al partidului. In a- celași timp, aceste distincții, cate au încununat o amplă întrecere patriotică între oamenii muncii de pe întreg cuprinsul patriei, reprezintă un puternic imbold pentru mobilizarea și stimularea' tuturor forțelor creatoare ale națiunii. în vederea îndeplinirii, în condiții cît mai bune, a prevederilor planului pe anul în curs și pe întregul cincinal, ridicării patriei pe noi trepte de progres și civilizație, transpunerii neabătute în viață a mărețului program de î- naintare a României spre comunism.

BELGRAD 25 (Agerpres). Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise tovarășului Sinan Hasa- ni, președintele Prezidiului Republicii Federative Iugoslavia, un salut prietenesc și cele mai bune u- rări de sănătate, iar popoarelor iugoslave urări1 de noi realizări în activitatea amplă pe care q desfășoară
Lucrările celui de-al XlII-lea Congres 
al Uniunii Comuniștilor din IugoslaviaBELGRAD 25 (Agerpres). Miercuri au început lucrările celui de-al XlII-lea Congres al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, e- veniment cu o rezonanță deosebită în viața comuniștilor, a oameniloi- muncii, și a tuturor popoarelor din iugoslavia vecină și prietenă. 'La forumul politic : suprem al comuniștilor iugoslavi participă peste 1500 de delegați, precum și lin

FILMEPETROȘANI — 7 No
iembrie: Racolarea; Uni
rea : Caseta din cetate ; 
Parîngul: Vînătorul de căprioare.

PETRI I. A : Prigoana. 'LONEA: Sonată pe malul lacului.
VULCAN — Luceafărul: Cobra se' întoarce,LUPl'NI — Cultural l Viteza.URICANI : Cei șapte fantastici.
20,00 Telejurnal. 20,15 Actualitatea în economie. 20,25 Tinerețea noastră — — tinerețea Epocii Nicolae Ceaușescu. Emi- siune-concurs realizată în colaborare cu Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul -Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România și Consiliul Național al Organizației Pionierilor, (color). Participă județele Dîmbovița, Hunedoara, Iași, Maramureș și Vilcea. 21,5(1 Telejurnal.

VIN D Skoda 120 L 50 000 km. Telefon 70306, după ora 20. (8372)VIND Casă cu grădină'și dependințe. Strada Oltului 4 Petroșani. Informații telefon 43618. (8370)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Iacob Lucreția, eliberată de IUM Petroșani. O declar nulă. (8371)’PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) nr, 1540, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (8374)PIERDUT diplomă absolvire 10 clase pe numele Șuștac Rodica Voichița, e- liberată de Liceul industrial Lonea în . anul 1979. O declar nulă. (8375)PIERDUT legitimație de bibliotecă și periodice pe 

pe calea edificării noii societăți socialiste în Iugoslavia vecină și prietenă.Mulțumind pentru urări și sentimentele de prietenie exprimate, tovarășul Șinan Hasani. a rugat să fie transmise tovarășului Nicolae Ceaușescu calde salutări prietenești, multă sănătate și putere de muncă, fericire personală, iar poporului- român urări de noi și tot mai mari succese în opera de edificare a 
mare număr de invitați — veterani ai mișcării comuniste, reprezentanți ai organizațiilor politice și obștești, ai organelor de stat federale. Iau parte, de a- semenea, peste 120 de delegații ale partidelor comuniste și muncitorești, ale partidelor socialiste și social-democrate, ale altor partide progresiste, ale unor organizații de e- liberare națională de pe toate continentele.

Liceul industrial 
nr, 1 Lupeni 

anunță planul de școlarizare pentru anul de 
y învățămînt 1986—1987

Clasa a IX-a, zi:
mine • 
mecanică - 
electrotehnică

108 locuri
116 locuri
38 locuri

Clasa a Xl-a, zi :
mine 72 locuri
mecanică 72 locuri
electrotehnică 36 locuri

Clasa â Xl-a, seral :
mine 40 locuri
mecanică - . \ ■ u, , 60 locuri

■ electrotehnică . 20 locuri

Școala profesională :
mineri 200 locuri
mecanică mașini și utilaje 72 locuri
electrician de mină 36 locuri

înscrierile se fac astfel : pentru clasa a 
IX-a, pînă la 27 iunie, iar pentru clasa a 
Xl-a zi, seral și școala profesională, între 
1—8 iulie. . *

Informații suplimentare la sediul liceu
lui, strada 7 Noiembrie nr. 43, telefon 60779 
sau 60530.

M î c a public i t a t enumele Csernatbni loan și Lorincz Zoltan eliberate de Institutul de mine Petroșani. Le declarăm nule. (8361)PIERDUT legitimație de bibliotecă nr. 3450, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (§362) 
ANUNȚURI DE FAMILIE

CU tristețe și durere soția Ana și fiica Alina a- 
mintim că se împlinește un an de cînd ne-a părăsit 
pentru totdeauna cel care a fost un bun soț și tată

Ing. FERCU CONSTANTIN (8357)

Colegii de la IACMM Petroșani, SUT Ișcroni, 
regretă dispariția fulgerătoare a celui care a fost 

ASAVINEI ION
Sincere condoleanțe familiei. (8377) țc

societății socialiste multilateral dezvoltate.' Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia a tovarășului Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., conducătorul delegației Partidului Comunist Român la lucrările celui de-al XlII-lea Congres al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.
In continuarea lucrărilor, tovarășul Vidoie Jar- kovici, președintele Prezidiului C.C. al U.C.I., a prezentat raportul „Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia în lupta pentru dezvoltarea în continuare a Iugoslaviei socialiste, bazată pe autoconducere și nealiniată". fLucrările congresului continuă. ;

- PIERDUT carnet de student pe numele lonașc Daniel Glieorghe, eliberat de Institutul de mine Petroșani. II declar nul. (8367)PIERDUT carnet student pe numele Ciofrîngea- nu Ovidiu, eliberat de Institutul de mine Petroșani. II declar nul. (8358)
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