
Intr-o atmosferă de amplă și responsabilă angajare | 
pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan
și a angajamentelor pe anul 1980, la Petroșani

a avut loc, ieri,

Adunarea activului
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i Pe el mi l-a supărat cu : nimic faptul că a lucrat : împreună cu tovarășii săi ; într-o hală în care erau i minus 15 grade. A venit ; din Cimpenii de Alba îm- = preună cu familia și s-a• stabilit aici pentru că era ; nevoie de el la noua fa- î brică. Poartă un cojoc îm- : blănii, care este veșnic î împestrițat cu rumeguș, : semn câ nu este „maistru ; de birou". Are ochi mari, E seînteitori și mereu în î căutare.j Omul trăiește și mun- ; cește ca un adevărat co-
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Adunarea cu activul de partid din întreprinderile 
miniere, din celelalte unități econoniico-sociale ale 
Văii Jiului, care a analizat stadiul înfăptuirii măsu
rilor stabilite pe baza indicațiilor dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar general Nicolae 
Ceausescu, își exprimă și cu acest prilej sentimen
tele de stimă și adîncă recunoștință față de dum
neavoastră pentru atenția -deosebită ce o acordați 
dezvoltării și modernizării continue a mineritului 
Văii Jiului, ridicării permanente a nivelului de viață 
material și spiritual al minerilor, al tuturor locuito
rilor acestor meleaguri.

Vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe se
cretar general, că se materializează cu bune rezultate

Adunarea activului de partid 
din unitățile miniere din 

Valea Jiului
(Continuare In pag. a 3-a)

(Continuare în pag a 3-a)

Imperativul etapei de intensă mecanizareși modernizare tehnologică în subteran
Perfecționarea pregătirii profesionaleDe la tribuna înaltului forum al comuniștilor români. Congresul al XI l- lea, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu,' secretar general al partidului, spunea: „Con
comitent cu dezvoltarea in- 
vățăminiului, se va extin
de acțiunea de reciclare 
profesională a oamenilor 
muncii, inclusiv a țărăni
mii. Se prevede cuprinde
rea în programele de re
ciclare a peste 2 milioane 
de persoane anual, astfel 
ca în cursul unui cincinal 
fiecare om al muncii să 
participe cel puțin o dată 
la o formă organizată de 
perfecționare a pregătirii 
profesionale și tehnice".Acest măreț și mobilizo- tor program stă la baza întregii activități 3 colectivului, filialei din Petroșani a Centrului de perfecțio

nare a personalului din M.M.P.G., înființat. în urmă cu șase ani în bazinul carbonifer al Văii Jiului.Cent r u 1 organizează cursuri de perfecționare la sediul filialei și îndruma metodologie acțiunile de perfecționare organizate in întreprinderile industrie; carbonifere.Anu] iBbO, ultimul an al cincinalului actual, pune in fața Combinatului minier Valea Jiului șl întreprinderilor miniere aparținătoare, sarcini majore privind creșterea producției de cărbune. Aceste creșteri au la bază, în mare măsură, sporirea productivității muncii prin mecanizarea complexă a lucrărilor miniere. Pornind de la această realitate obiectivă, filiala noastră vi

Ieri, a avut loc la Petroșani adunarea activului de partid din întreprinderile miniere ale Văii jiului, organizată de Comitetul județean Hunedoara al P.C.R. Și Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei. Adunarea a dezbătut modul în care comuniștii, toți oamenii muncii acționează pentru aplicarea în viață a programului de măsuri a- probat de conducerea partidului și statului în scopul îmbunătățirii activității politice și economico-sociale în Valea Jiului.La lucrările adunării au participat tovarășii Virgil 
Trofin. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- ministru al guvernului, ministrul minelor, petrolului și geologiei, loan Ciucu, membru al C.C. al P.C.R., prim-șecretar al Comitetului județean de partid. De asemenea, la adunare au luat parte tovarășul Lucian 
Drăguț, prim-vicepreședin- te al Consiliului Central 

ne in sprijinul unităților miniere prin organizarea in acest an a unui număr important de programe de perfecționare pe tema mecanizării lucrărilor miniere. Peste 300 de ingineri, maiștri minieri, șeii de brigadă, șefi de echipă, lăcătuși vor participa în acest an ia cursurile organizate -pe teme de mecanizare a lucrărilor miniere, organizarea abatajelor complex mecanizate în domeniul acționărilor hidraulice — programe cu un puternic caracter aplicativ, practic.Filiala dispune de ins-
Ing. Ludovic FEJES, 

șeful filialei din Petroșani a 
Centrului de perfecționare 
a pcisoualtilui. M.M.P.G.

(Continuare în pag. a 4-a)

Campania electorală, declanșată imediat după încheierea lucrărilor celui de-al II-lea Congres al F.D.U.S., în municipiul Petroșani cuprinde tot mai multe acțiuni întreprinse de consiliile F.D.U.S. din localitățile noastre. După desemnarea și confirmarea membrilor comisiilor electorale teritoriale, care coordonează activitatea de desfășurare a campaniei e- lectorale, iată o altă acțiune deosebit de importantă ce s-a întreprins în a- ceste zile. Este vorba despre delimitarea circumscripțiilor electorale și a secțiilor de votare. Secțiile de votare au fost, stabilite

Aspect din timpul des
fășurării lucrărilor adu
nării activului de partid 
din Valea Jiului.

Foto : Ion LIUIU

Omul acesta zice că nu are nimic deosebit.
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La zi, In campania electorală

Delimitarea circumscripțiilor 
electorale și a 

secțiilor de votare
In aceste zile, în pregătirea alegerilor de deputați 

în Marea Adunare Națională și în consiliile popu
lare, care vor avea loc la 9 martie, consiliile locale 
ale Frontului Democrației și Unității Socialiste între
prind numeroase acțiuni specifice campaniei electo
rale.conform delimitării circumscripțiilor electorale municipale, Astfel, în toate cele șapte localități ale Văii Jiului — s-au înființat 54 secții de votare.In perioada 3—17 februarie a.c. vor avea loc a- dunările alegătorilor cu prilejul cărora vor fj depuse candidaturile pentru deputați. înaintea acestei acțiuni au fost delimitate toate cele 236 de circumscripții electorale. Acestea au fost delimitate astfel: cele 2 circumscripții pen

tru M.A.N. — una cuprin- dJe localitățile Petrila și Petroșani, iar alta cuprinde partea vestică a Văii Jiului — localitățile Ani- noăsa, Vulcan, Lupeni și Uricani. Cele 55 de cir
cumscripții municipale sînt repartizate astfel : Petroșani 18, Petrila 10, Vulcan 11, Lupeni 10, Uricani 3, Aninoasa 2 și Banița 1. 
Circumscripțiile orășenești în număr de 116, sînt re- repartizate în felul următor : cite 31 în Petrila. Vulcan, Lupeni și în Uricani 23, iar comunale 19 în 

Minerii de la Bărbăteni reportează, la zi, 

5600 tone de cărbune în piu$|
Colectivul minei Bărbăteni raportează o pro- ' 

ducție suplimentară, Ia zi, pe această lună de 5 810 
tone de cărbune. Productivitatea muncii in abataj 
pe întreprindere este cu 1646 kg post mai mare de- 
cit sarcina planificată. Contribuția esențială la obți
nerea acestor succese remarcabile aparține sectorului 
I al minei, care a depășit sarcinile de plan pe luna 
ianuarie^ cu 5 402 tone. La temelia succeselor secto
rului stă depășirea productivității muncii în abataj 
cu 2 200 kg 'post. In întrecerea socialistă, care se j 
desfășoară în sector, se remarcă prin buna organi- j 
zare a muncii Ia frontul abatajelor si ritmicitatea 
realizărilor, brigăzile conduse de Miliai Kovacs și 
Gheorglie Onofrei. ;

Ăcolo fi-e locul, 
unde e nevoie de tinemunist, este un comunist de nădejde, pentru că munca îl' ajută să vadă lucrurile și oamenii din jurul lui ca un comunist.Omul acesta zice că nu are nimic deosebit.Are o soție, Tudora, care e maistru , in produse finite din lemn, are și doi copii, care au învățat bine la școala din Cîmpeni și învață foarte bine la Școala generală nr. 6 din Petri- la, unde au venit cu tatăl lor, pe care l-a chemat vocația de a face ceva folositor oamenilor. Omul acesta spune cu un firesc aparte că el, fiind- că-și petrece mult timp 

Aninoasa și 15 în Banița, în municipiul nostru se regăsesc și 29 de circum
scripții electorale județene, după cum urmează : 8 în Petroșani, 5 în Petrila, cite 
6 în Vulcan și Lupeni, 2 în Uricani și cîte una în comunele Aninoasa și Banița.Consiliile^ locale .ale Frontului Democrației și Unității Socialiste au definitivat din timp această acțiune de delimitare a circumscripții lor electorale tocmai în scopul de a ușura orientarea alegătorilor. Tot în acest scop se înscrie și acțiunea de întocmire a listelor de alegători, acțiune ce va trebuii încheiată pînă la 10 februarie, dar care se află în- tr-o fază destul de avansată, mai ales că este necesară o perioadă în care să se rezolve eventualele întîmpinări formulate de cetățenii omiși sau-înscriși greșit pe liste. în acest sens o sarcină de mare importanță va reveni consiliilor F.D.U.S.

C. IOVA.NESCU

în fabrică, nu ajunge ni- = ciudată acasă înainte de i Telejurnalul de seară, dar \ că îl așteaptă pe cel de î noapte. >Metaforă a muncii : pline de dăruire! Deja 1 gindește ia îmbunătățirile tehnice, pe care o să le aducă în secții, deși fa- : bric» se află doar in sta- ; diul probelor tehnologice. î Pe omul acesta îl chea- j mă Sabin Codarcea și e î maistru la cea mai tînără ș unitate economică din Va- •; lea Jiului —- Fabrica de j mobilă Petrila, Ei zice ; că nu are nimic deosebit... |
Mircea BUJO5ÎESCU ;



ADUNAREA ACTIVULUIADUNAREA ACTIVULUI D>

Text prescurtatCaracteristic pentru activitatea politică, e- conomică și socială în Valea Jiului este atmosfera mobilizatoare, generată de întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru și în mod deosebit de raportul 'prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, la Congresul al Xll-lea a] P.C.R., de euvîntarea ținută lă marea adunare populară din august.. 1979, la Lupeni.Programele de măsuri aprobate de conducerea partidului s-au situat în centrul preocupărilor comitetelor județean' și municipal de partid, constituind principalele «' care au stat la baza planificării și rii muncii de îndrumare și sprijin Jiului.
Activitatea de producție 

unitățile minierePrin aplicarea ansamblului de măsuri stabilite, s-au obținut unele rezultate pozitive in dezvoltarea capacităților de producție, modernizarea tehnologiilor de lucru în subteran, creșterea dotării tehnice, asigurarea și pregătirea personalului muncitor, conducerea: și organizarea producției, care s-au materializat în; creșterea producției de cărbune brut extras în anul 1979 cu 500 000 tone, față de a- nul precedent, realizarea unei producții medii zilnice, în trimestrul IV 1979, cu aproape 1500 tone mai măre față de perioada corespunzătoare a anului 197'8. In prezent în dotarea unităților miniere sînt : 38 complexe mecanizate, 79 combine de abataj, 13 combine de săpare în steril și 24 în cărbune, un număr sporit de utilaje de transport și încărcare. Se execută lucrările de deschidere a noilor cîmpuri miniere Petrila-sud, Iscroni, pilier est Lupeni, Hobiceni, menite să asigure o însemnată parte a creșterilor de producție prevăzute pentru perioada următoare.O analiză exigentă însă, arată că acțiunile întreprinse pînă în prezent pentru aplicarea măsurilor stabilite de conducerea partidului hu au determinat redresarea integrală a activității de producție la minele din Valea Jiului. In anul 1979 nu s-au realizat 613 000 tone cărbune brut.Cu toate că prin măsurile luate de către organele și organizațiile de partid, de masă și de organele colective de conducere s-au a- sigurat aproape integral efectivele necesare în subteran, totuși.în abataje, față de un necesar de 5230 posturi, s-au prestat, efectiv, zilnic, între 4316 și 4700 posturi. Conducerile colective ale C.M.V.J. și întreprinderilor miniere întîrzie nejustificat în adoptarea unor măsuri privind centralizarea și automatizarea unor comenzi, mecanizarea unor lucrări, paletiza- rea și containerizarea transporturilor, precum și optimizarea activității de întreținere și reparații. La finele anului, I.U.M. Petroșani avea nelivrate 4800 tone utilaj minier, din care 4600 tone pentru C.M.V.J. Dar nici utilajele existente nu au fost folosite la capacitatea lor datorită deficiențelor în activitatea de revizii, întreținere și reparații. In anul 1979, durata avariilor tehnice la complexele mecanizate de abataj, a reprezentat peste 1300 ore, transportoarele cu raclele peste 1400 ore, a benzilor transportoare 1300 ore, ceea ce e- cliivaleăză cu o pierdere de producție de peste 100 000 ■ tone.O cauză principală a neîndeplinirii planului de producție ă constituit-o nerealizarea productivității muncii fizice în abataje. In afară de I.M. Lupeni și I.M. Petrila, unde productivitățile se situează la un nivel corespunzător, la celelalte întreprinderi nu se ridică la nivelul cerințelor și posibilităților.Și in domeniul aprovizionării tehnico-materiale au fost numeroase deficiențe constînd în neasigurarea necesarului la unele materiale. Măsura prevăzută de a se amenaja în subteran magazii de materiale și piese de schimb amplasate în apropierea fronturilor de lucru, nu a fost aplicată consecvent în toate sectoarele și unitățile, îndeosebi la minele. Ani-noa- sa, Bărbăteni, Vulcan și Lonea.Măsurile luate pînă în prezent nu au asigurat un ritm corespunzător de execuție, în- registrîndu-se importante nerealizări la lucrările de deschideri și pregătiri. Astfel, la lucrările de deschidere, față de 55 424 ml lucrările prevăzute ca necesare în studiile teh- nico-economice pentru 1979 în programul a- nual s-au cuprins 31128 ml din care s-au realizat doar 24 282, înregistrîndu-se chiar și în partid, sindicat, U.T.C. din comerț, a condu- ' " ’ * ' ” " cerilor colective.
Asistența medico-sanitarăComitetul municipal de partid Petroșani, cu sprijinul Ministerului Sănătății, a acționat pentru. îmbunătățirea asistenței medico-sani- tare în teritoriu și în special în unitățile miniere. Spitalele din Petroșani, Lupeni, Vulcan au fost dotate cu aparatură modernă. Au fost puse în funcțiune serviciul și secția de recuperare eu 50 paturi Ia spitalul din Petroșani, s-au înființat laboratoarele de in

documente i organ iză- în Valea
în

acest caz o restanță de 6846 ml. La lucrările de pregătire s-a înregistrat, de asemenea, o restanță de 1029 ml, iar la lucrările geologice peste 2000 ml.O cauză a acestor nerealizări o ‘constituie utilizarea cu o eficiență scăzută a combinelor de înaintare în steril. Un ritm nesatisfăcător se. înregistrează îndeosebi la lucrările de deschidere a noilor cîmpuri miniere Petrila-sud. Iscroni, Hobiceni, dar și la deschiderea pe verticală de la minele Uricani, Lenea, Ani- noasa și Lupeni.

Deficiențc serioase continuă să se. manifeste în respectarea disciplinei tehnologice.Rezultatele nesatisfăeătoarp din activitatea tehnicd-productivă desfășurată pe anul 1979 se reflectă și în indicatorii de eficiență scă- zuți înregistrați în această perioadă. In amil trecut, 61 la sută din brigăzi șr-au realizat planul față de.54-la sută în 1978, totuși numărul brigăzilor care nu reușesc să-și- îndeplinească sarcinile de producție este marc. Organele de partid, de sindicat și U.T.C., conducerile unităților nu âu acționat cu insistență pentru acordarea unui sprijin diferențiat brigăzilor cu rămîneri in urmă. ■In munca de conducere, la nivelul Întreprinderilor miniere, s-au menținut o serie de deficiențe datorate în principal modului , cum consiliile oamenilor muncii au dezbătut și direcțional activitatea productivă. La unitățile cum sînt I.M. Livezeni, I.M. Bărbăteni, I.M. Dîlja, I.M. Lonea, organele colective de conducere nu au luat în analiză cele mai importante probleme ridicate de realizarea planului.
Probleme edilitar-gospodăreștiConsiliile populare județean și cel municipal Petroșani, au acordat o atenție sporită realizării programului de investiții social-cultu- rale și edilitar-gospodărești din Valea Jiului. Măsurile stabilite însă, în programul aprobat de conducerea partidului în domeniul construcțiilor de locuințe și edilitar-gbspodfi- rești, nu au fost îndeplinite in totalitate. Restanțe sînt și la lucrările de termoficare a Văii Jiului. Obiectivele industriale suplimentare aprobate de conducerea partidului pentru ocuparea forței de muncă feminină, au fost atacate, fiind puse în funcțiune Fabrica de confecții din Vulcan și parțial Fabrica de mobilă din Petrila. Sînt întîrziate lucrările la întreprinderea de produse electrotehnice din Petroșani, dezvoltare I.F.A. Vîscoza Lupeni, Țesătoria de mătase Lupeni și dezvoltare I.U.M.P., datorită unor neajunsuri în organizarea activității pe șantiere.La neajunsurile legate de asigurarea capacității de producție a unităților de construcții din Valea Jiului s-a muncit necorespunzător pentru întocmirea la timp a documentațiilor, asigurarea amplasamentelor, materialelor și utilajelor pentru montaj, pentru menținerea unui ritm de lucru corespunzător pe șantiere, pentru întronarea unei discipline severe în execuție.
Dezvoltarea bazei materiale a 

comerțului, aprovizionării populației Pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a comerțului au fost preocupări din partea organelor. locale de partid și de Stat, a conducerilor întreprinderilor comerciale. Sînt în diferite faze de execuție extinderea laboratorului de produse zaharoase din Petrila, cantina-restaurant din Vulcan, magazinul u- niversal și complexul de alimentație publică Petroșani. Au fost pregătite condițiile pentru începerea lucrărilor în semestrul Ii a.c. la alte 5 obiective — laboratorul de alimentație publică, cantina-restaurant, depozitul de pro- alimentare, depozitul de textile- depozitul de produsetoate din Petroșani, iar

vestigații biopsiho-șbciale, de orientare profesională și de sănătate mintalăCa ui mai e a masiu il'n mirepunse, staiei de sănătate a populației din Valea Jiului s-a îmbunătățit in mod simțitor. S-au redus iii- liicele de gravitate, numărul, de zile de inca- paeitate temporară de muncă prin boli ale aparatului respirator și ale sistemului nervos. Cu toate acestea mai sînt unele Neajunsuri și. în acest domeniu. Nu s-au dat in folosință dispensarul din Petrila și stația de salvare din Petroșani. Aparatura de hidrote- rapie nu este utilizată din lipsa spațiului necesar. La fiecare întreprindere a fost asigurată aparatură pentru fizioterapie care nu este utilizată datorită faptului că nu s-a găsit loc de amplasare, iar personalul sanitar nu a fost în totalitate instruit pentru utilizare.Cadrele medico-sanitare, în special medicii, trebuie să-și facă mai mult timp pentru a’ discuta cu muncitorii la locurile de muncă, în cabinetele medicale, în scopul educării lor. să se facă studii pe problenje de cauzalitate și de profilaxie a îmbolnăvirilor, 
îmbunătățirea activității organelor și 
organizațiilor de partid în domeniul 

organizatoric, politico-educativIn spiritul indicațiilor conducerii' partidului, biroul Comitetului județean, organele și organizațiile de partid din Valea Jiului, au acționat pentru îmbunătățirea conținutului muncii politieo-organizatorice în vederea creșterii rolului de conducător politie ăl organizațiilor de partid, integrarea lor tot mai organică în activitatea colectivelor de muncă pentru, promovarea în mai mare măsură a spiritului de angajare și participare mai conștienta a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea sarcinilor economico- sociale. .Birourile comitetelor județean; municipal orășenești și din întreprinderi au acordat un sprijin mai substanțial organizațiilor de partid la pregătirea și desfășurarea adunări- oi generale, la îmbunătățirea conținutului educativ al acestora. S-a îmbunătățit preocuparea pentru repartizarea sarcinilor pe membri de partid. Conducerea muncii de întărire a rîndurilor partidului a fost axată mai mult pe latura calitativă.

zațiilor de partid, integrarea lor tot mai or-

duse încălțăminte, metalo-chimice, în faza de însușire a documentațiilor de execuție de către constructor sînt alte 5 obiective din Lupeni, Vulcan, Petrila și Petroșani.Pentru satisfacerea în bune condițiuni a necesităților de consum ale populației din Valea Jiului, municipiului Petroșani s-a asigurat o repartiție prioritară a fondului de marfă.Există totodată neajunsuri în gospodărirea și repartizarea fondului de marfă pe localități, cartiere, magazine, unde au existat goluri nejustificate în aprovizionare. Se mai manifestă cazuri de încălcări ale regulilor generale de comerț, comportament și ținută necorespunzâtoare. Este necesar ca în viitor educarea și ridicarea calificării lucrătorilor din comerț, asigurarea fondului de marfă, urmărirea zilnică a intrărilor, repartizarea și gospodărire^ judicioasă a acestuia, respectarea regulilor- de igienă și modernizarea comerțului să constituie preocupări deosebite în activitatea organelor și organizațiilor de

de Petroșani,

în spiritul indicațiilor conducerii superioare de partid, al sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușeiscu, cu prilejul vizitelor de lucru în Valea Jiului. în ultimul timp^s-a acordat o mai mare atenție popu- lanzarn, cunoașterii și urmăririi ' modului cum se duc la îndeplinire hotărîrile de partid și de stat.îmbunătățiri calitative s-au obținut si în exercitarea controlului de partid.’ Ănalizînd cauzele neajunsurilor, se desprinde concluzia că organizațiile de partid șl consiliile oamenilor muncii din întreprinderile cu planul heîndeplinit nu desfășoară actul conducerii la nivelul cerințelor. Iată de ce se impune ca în activitatea de îndrumare și control Să se îmbunătățească eficiența deplasărilor în teren, să se acorde un ajutor mai substanțial în soluționarea problemelor eu care se confruntă organele și organizațiile de partid, conducerile unităților economice.în această perioadă, munca politico-ideo- . logică și cultural-educativă a fost orientată în mai bună măsură în direcția realizării sarcinilor reieșite din cuvîntările tovarășului Nicolae Ceausescu, cu prilejul vizitelor de lucru în Valea Jiului, a sarcinilor ce reies din documentele partidului nostru. în multe întreprinderi miniere, dar mai ales la Lupeni, Petrila și Uricani, munca politică desfășurată de la om la om, de către cei mai buni comuniști, a vizat cunoașterea și însușirea conținutului documentelor de partid, a sarcinilor concrete de la fiecare sector și formație de lucru, cultivînd dorința și ho- tărîrea de a înfăptui prevederile’ de plan ritmic, la toți indicatorii. Pe aceeași problematică a fost axată și propaganda vizuală care, în permanență a fost reînnoită și actualizată.Pentru ridicarea nivelului de cunoștințe politice și ideologice al comuniștilor, ai celorlalți oameni ai muncii, cu sprijinul biroului Comitetului județean de partid, s-a. asigurat instruirea temeinică a propagandiștilor și lectorilor comitetului municipal de partid, a celor orășenești și din întreprinderi. în cadru] universității politice și de conducere sînt cuprinse peste 400 cadre de conducere din economie pe linie de partid și de stat.Au fost activizate toate formațiile artistice pentru a participa la Festivalul național „Cîntarea României* 1. Creșterea numerică și calitativă; a activităților cultural-artistice: a formațiilor de amatori din Valea Jiului de la 107, în anul 1977, la 170, în 1979, în cele două ediții ale Festivalului național „Cîntarea României" se concretizează în obținerea

ii de titluri de km caii ai festiva ad-rele dida ■ și studenții' Ins mine Petroșani au participat acli garea învâțămîntului cu cercetarea du. ;ia.Cu toatei efcă'țiii’iie depuse și acțîu ganizatc în domeniul activității pol .' i;an,zaw>ike trebuie să arătăm că re jdeatina eficiență acestora â ’!>, l cea s La întreprinderile ‘ miniere Livezeni Lonea și în unele sectoare de la Vi Aninoasa, care se confruntă cu zări ale planului de producție, cu abi la disciplina muncii, munca politică om la om, propagandei vizuală, conții dezbaterile de la înyșțâsnîntul politic ilogic -nu vitează întotdeauna prol stringente ale producției, ale folosirii pacitate a mașinilor și instalațiilor deosebi a timpului de lucru.
Activitatea organizațiilor sindic 

ale U.T.C.Un accent deosebit a fost pus în sindicatelor pe organizarea întrecerii liste între formațiile de lucru. în uri țiUnilor întreprinse, în anul 1979, 230 •aplică o inițiativă minerească, din c£ și'-au realizat și depășit sarcinile d< S-au pregătit și organizat concursuri < tecție a muncii la care au fosț antrei număr de 22 000 oameni ai muncii, întărirea ordinii și disciplinei s-at nizat discuții individuale cu peste 3 < meni care absentau nemotivat.In activitatea sindicatelor s-au mai înșă, neajunsuri legate de asig;,rarea ..țiilor optime desfășurării în bune cor întrecerii socialiste și a inițiativelor torești, Soluționarea operativă a. unc puneri făcute <le oamenii muncii, net rea în toate cazurile a finalizării un țiuni întreprinse.Sub conducerea organelor și organi de partid, organizațiile U.T.C. din Jiului au acționat pentru intensi muncii politied-ideologice de formare care a tineretului îri spiritul dragost de muncă, a principiilor eticii și e socialiste.Au fost organizate numeroase acți sprijinul producției, investițiilor, acțiu litair-gospodărești, la care au participa .12 000 tineri. Cu toate rezultatele bune .0 se manifesta încă multe deficiențe p antrenării tuturor sarcinilor de plan, absențe nemotivate, disciplinei.Se manifestă încă ______ __rea unbr acțiuni, atît din partea U.T.C., dar și a cadrelor didactice, i tarea școlară și profesională a tine 
★ ★ ★ .Pentru a crea condițiile de realiz. 1980, a unei producții ăf,. cărbune k peste 11 000 000 tone, e...anele și or ții le de partid, conducerile colecti unitățile miniere ale Văii Jiului trei ia toate măsurile în vederea creării de front necesare pentrt atingerea nivel de producție, pentru asigurare terii productivității fizice a muncii, cial în abataje, și realizarea numări posturi planificate în lucrările direi ductive.Colectivele de mineri și cadrele din toate întreprinderile miniere vor să răspundă efortului ce se face pen tarea Și mecanizarea minelor țțvintr ponsabilițate sînt utilizateProblemele analizate cu tre birourile menilor muncii din întreprinderile r astfel îneît să nu aibă loc goluri în .rărea locurilor de muncă cu cele ne vor fi stabilite sarcini concrete pe c timente și oameni-pentru rezolvarea probleme, asigurarea stocurilor neces nului mers al producției.In domeniul social, eforturile vor îndreptate spre recuperarea rămînei urmă înregistrate la construcția de 1 atît a celor din planul consiliului p cît și al C.M.V.J. De asemenea, vor să fie recuperate în acest an restar căminele muncitorești, la cantine, șco) ma.tografe și alte obiective social-ci în care scop atît beneficiarii, consti cît și alte organe cu răspunderi în ac meniu vor trebui să asigure toate cc necesare.Aș.a cum a jștabilit conferința ju. de partid, în centrul activității munc tice și organizatorice vor sta preo pentru creșterea rolului de conducă litic al organizațiilor de partid din' în derile miniere, organizarea și conduci către acestea a activității economicc- unirea eforturilor comuniștilor, a oamenilor muncii pentru realizarea piară a sarcinilor de plan.

tinerilor la ret s-au înregistrat încălcări ale orformalism in ori ori în

sporită față de modi mașinile și instalațiile r de aprovizionare vot mai multă răspundere executive ale consilii!
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Lin grup de mineri, participant Ia dezbaterile adunării de activ.

(Urmare din pagina I)Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, membrii secretariatelor comitetelor județean și municipal de partid, miniștri adjunc- ți ai unor ministere, reprezentanți ai organelor centrale de partid și de stat, membri ai comitetului municipal de partid, activiști ai organizațiilor de • masă și obștești.La adunarea activului de partid au luat parte mineri, șefi de,brigadă, ingineri, tehnicieni și cadre de conducere din unitățile miniere ale Văii Jiului, și I.U.M. Petroșani, cercetători și ’proiectanți,'/ cadre, didactice de la Institutul de mine Petroșani, cadre de bază din conducerile întreprinderilor și instituțiilor care își aduc contribuția la realizarea amplului program inițiat de se

cretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în scopul îmbunătățirii condițiilor de muncă și viață ale oamenilor muncii din Valea Jiului.Lucrările adunării au fost deschise de tovarășul 
Petru Lungu, secretar al Comitetului județean de partid. In continuare s-a prezentat un amplu raport referitor la preocupările organelor și organizațiilor de partid, ale conducerii Combinatului minier și ale unităților din subordinea acestuia pentru îmbunătățirea întregii activități politice, economice și sociale, în scopul sporirii producției' de cărbune în Valea Jiului,In cadrul dezbaterilor a- . dunării activului de partid au luat cuvîntul tovarășii 
Dan Otto Surulescu, Aurel 
Brînduș, Dumitru Cosa, 
Constantin Lupulescu, Ion 
Lăsat, Andrei Colda, Sie-

1 ian Popescu, Horta Toma, 
Emilian Tomulescu, Dumi
tru Bogdan și Petra Barb.Adunarea a aprobat uri cuprinzător plan de măsuri menit să ridice la Un nivel calitativ superior întreaga activitate politicb-econami- că și socială din Valea Jiului, în vederea înfăptuirii integrale a sarcinilor ce revin colectivelor miniere din bazinul nostru Carbonifer, pentru creșterea continuă a producției de cărbuneIn încheierea dezbaterilor, primit cu vii aplauze, a luat cuvîntul tovarășul Virgil 
Trofin.Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, pârtiei-, panții la adunarea activului de, partid au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, personal tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al partidului.

Din cuvîntul participanților la dezbateri
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Realizarea sarcinilor reieșite din hotărârile Congresului al XII-lea al partidului, a indicațiilor și a mobilizatoarelor îndemnuri adresate de către secretarul general al partidului, cu ocazia vizitelor de lucru efectuate în Valea Jiului, în rîndul colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderile și unitățile. economice ale municipiului, colectivelor miniere, în mod deosebit, a constituit dominanta dezbaterilor.— La nivelul combinatului sîntem . angajați plenar în îndeplinirea . sarcinilor Pe anul 1980. Vom face tot ce ne stă în putință pentru materializarea sarcinilor ce ne revin dim documentele Congresului ăl XII-lea, pentru înfăptuirea programelor întocmite baza indicațiilor date conducerea partidului, pentru a crea colectivelor miniere din Valea Jiului condițiile necesare ca să poată , cadrul întreprinderii se vor 
“ ‘ - crea toate condițiile nece

sare pentru realizarea sar
cinilor de plan pe anul 
1980 și recuperarea restan
țelor acumulate.Același spirit critic,: dar mai ales autocritic, a străbătut și cuvintele celorlalți vorbitori. Astfel, ingine
rul loan Lăsat, directorul I.C.M.M., a evidențiat cau- rile de prestigiu nu este,./zelg care au condus la o ...... - - - seamă de nerealizări în cursul anului trecut, printre care, nefolosirea judicioasă a utilajelor din dotare, a mijloacelor de transport. Pentru realizarea sar" cinilor de plan ale acestui an, vorbitorul a stăruit, a- supra necesității îmbunătățirii aprovizionării materiale, unele fiind pînă a- cum aduse în cantități mult sub necesarul stabilit și nevoile producției. La activitatea de investiții sociale s-a pentru referit pe larg în cui’întul rostit tovarășul Stelian Po- 
pescu, vicepreședinteleConsiliului popular al județului Hunedoara, vorbitorul a subliniat un fapt- semnificativ — valoarea investițiilor acestui an este cu 36 la sută mai mare decît realizările anului tre- iar la apartamente creșterea este de mai mult de două ori. Vorbitorul a înfățișat preocupările pentru îndeplinirea obiectivelor social-culturale, căile pe care s-a pornit spre rezolvarea problemelor cu care se mai confruntă și acum, la început de an, șantierele de construcții.Tovarășul Horia Tonta, primul-secretar al comitetului orășenesc de partid Lupeni, a prezentat cu e- xemplificări concrete experiența organului orășenesc de partid, a organelor și organizațiilor de partid,

plenar planuluipozilie

pe de
răspunde prin fapte chemării ce le-a adresat-o conducătorul partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu de a asigura țării cărbunele necesar, spunea în cu- vînțul său directorul gene- 
ttr il Combinatului minier 7'..o-a Jiului, inginer Dan 
Otto Surulescu.Dar, drumul spre realiză-un drum ușor, cum s-a desprins atît din cuvîntul directorului general, cît și din spusele altor cadre din mineritul Văii Jiului. Constantin șef de brigadă la Lupeni — care, împreună cu formația pe care o conduce, exploatează un complex mecanizat — după ce a făcut o scurtă trecere în revistă a rezultatelor obținute în a- nul trecut și a amintit primele succese ale acestui an a făcut propuneri îmbunătățirea substanțială1 a aprovizionării cu piese de schimb și plasă metalică. Angajamentul pe care îl ia în numele colectivului, este — realizarea exemplară și depășirea și: în acest a sarcinilor planificate.La greutățile existente aprovizionare, mai ales armături și elemente strângere a acestora, cum și a altor piese schimb, cum ar fi, exemplu, piesele de schimb pentru transportoare, s-a referit și directorul întreprinderii miniere Petrila, ing. Aurel Brînduș. Vorbitorul a asigurat adunarea activului de partid că minerii de la Petrila, cei care au chemat la întrecere toți minerii țării, își vor îndeplini în mod exemplar angajamentele asumate, drei Colda, mitetului de partid de

Cons-
Lupulescu, minerfor-

an

și organi-

mina Lonea a reliefat acțiunile întreprinse de organizațiile de partid și conducerea Colectivă a minei pentru aplicarea în viață a programului aprobat de conducerea partidului, subliniind că întregul colectiv este mobilizat pentru realizarea pe anul 1980.Situîndu-se pe oautocritică, inginerul șef al I.U.M.P., Dumitru Cosa, a analizat activitatea desfășurată de colectivul întreprinderii în anul care a treCut, subliniind cauzele care au condus la înregistrarea unor restanțe mari la o serie întreagă de repere, evidențiind rămînerile în urmă și nerespecțarea o- bligațiilor contractuale în livrarea către beneficiar (întreprinderile miniere) a complexelor mecanizate, a altor utilaje- de mare productivitate. In încheiere vorbitorul a asigurat că în

incu Cut, depre-despre

An-secretarul cola

în folosirea unui stil de muncă în deplină concordanță cu înnoirile care au loc atît în viața politică și socială, cît și în activitatea economică. Roadele’ acestor metode și a stilului de muncă adoptat s-au materializat in realizările obținute de organelezațiile de partid, de colectivele de muncă.La dezbatere ... ___ *luat cuvîntul directorul Grupului de șantiere al T.C.H. Petroșani, inginer 
Emilian Tomulescu și Du
mitru Bogdan, directorul Direcției comerciale județene, care au prezentat activitatea desfășurată anul trecut, învățămintele desprinse din propriile neajunsuri și au prezentat direcțiile pe care și le-au propus să Ie urmeze pentru realizarea sarcinilor ce le staiu în față în acest an.In cuvîntul său, tovarășul Petru Barb, prim-se- cretetr al Comitetului municipal de partid, s-a referit pe larg la stilul și metodele de muncă adoptate de pal de printre strânsă oamenimațiile de lucru din subteran, repartizarea cadrelor ’. pu -munej de răspundere, 
a membrilor biroului comitetului municipal de partid pe unități economice au creait posibilitatea cunoașterii detaliate a problemelor cu care se confruntă colectivele de oameni ai muncii, facilitînd, astfel, intervenția directă pentru rezolvarea problemelor ca și controlul asupra modului de îndeplinire a măsurilor stabilite", în. continuare vorbitorul s-a referit la faptul că neajunsurile, pe bună dreptate criticate, sînt cunoscute și se acționează pentru înlăturarea lor. Ele se localizează în principal în abaterile de la disciplina de producție și tehnologică, în neutilizarea la capacitate a utilajelor, atît din cauze interne formațiilor de lucru — nepregătirea din timp a fronturilor, întreținerea necorespunză- toare a utilajelor, insuficienta asistență tehnică, a- provizionarea defectuoasă cu materiale —, cît și din cauze exterioare cum ar Ei, de pildă, lipsa pieselor de schimb.Referindu-se la rezerve de creștere a producției de cărbune, vorbitorul a asigurat că stă în puterea organizației municipale de partid, a tuturor comuniștilor să lichideze aceste neajunsuri în care se întrevăd reale rezerve de creștere a producției de cărbune, să îmbunătățim în permanență, stilul și metodele de muncă, să acționăm pe toate

au mai

comitetul munici- partid, spunînd altele : „Legătura cu colectivele de ai muncii, eu for-

planurile, la toate nivelele cu mai multă fermitate comunistă pentru îmbunătățirea. întregii noastre activități.Dezbaterile purtate au reliefat căile principale de acțiune pentru. îmbunătățirea continuă a muncii în toate domeniile de activitate, în special în unitățile miniere.Pentru realizarea integrală a sarcinilor de sporire a extracției de căr- bune, organizațiile de partid, conducerea C.M.V.J., trebuie să acorde, o atenție prioritară unităților , miniere cu rămîneri în urmă în realizarea sarcinilor de plan, soluționării problemelor cu care sînt confruntate acestea, Realizarea creșterilor mari prevăzute la extracția de cărbune cere cu necesitate folosirea la maximă capacitate a dotării existente în unitățile miniere, plasarea judicioasă a forței de muncă, a- sigurarea efectivelor la nivelul planului în toate abatajele.Conducerile .unităților sînt datoare să întreprindă măsuri concrete pentru asigurarea liniei de front, crearea tuturor condițiilor tehnieo-maiteriale necesare realizării sarcinilor de viitor.'Pentru sporirea extracției de cărbune la nivelul sarcinilor prevăzute, organizațiile de partid trebuie să acționeze cu stăruință pentru stabilizarea, integrarea și calificarea forței de muncă, îmbunătățirea muncii politico-educative în rîndul fiecărui colectiv minier, pentru întărirea ordinii și disciplinei, extinderea experienței înaintate și stimularea emulației minerești pentru realizarea sarcinilor de plan, a angajamentelor de întrecere. Trebuie întărită, de asemenea, răspunderea .tuturor- cadrelor1 și formațiilor de lucru pentru respectarea normelor de lucru, a. securității muncii în subteran.Adunarea activului de partid din Valea Jiului a reliefat cu pregnanță angajarea fermă a tuturor colectivelor miniere, din întregul municipiu în materializarea programului de măsuri stabilit de conducerea partidului — la inițiativa secretarului său general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — de îmbunătățire continuă a activității politice, economice și sociale. Aceasta constituie ■■ garanția realizării prevederilor planului de creștere a producției de cărbune pe anul 1980 și pregătirea temeinică a viitorului cincinal pentru traducerea e- xemplară în viață a hotărârilor Congresului al XII-lea al partidului.

TELEGRAMĂ
ț (Urmare din Pagina I)

amplul program adoptat din inițiativa și la indicația 
dumneavoastră, program ce vizează dezvoltarea poten
țialului economic al întreprinderilor, deschiderea de 
noi capacități de extracție și modernizarea celor exis
tente, extinderea mecanizării principalelor lucrări 
miniere, perfecționarea organizării producției și pre
gătirii Profesionale a cadrelor, înzestrarea localită
ților cu noi obiective social-culturale, formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste a tuturor oamenilor 
muncii. Ca urmare a sprijinului deosebit de care am 
beneficiat din partea statului nostru, a conjugării 
eforturilor tuturor factorilor răspunzători de activi
tatea din Valea Jiului, folosind cu chibzuință dota
rea tehnică și aplicind cu consecvență principiile 
noului mecanism economico-financiar, am reușit să 
obținem creșterea producției fizice anuale cu peste 
500 mii tone in 1979 față de 1978. In prezent avem în 
dotare 38 complexe de susținere mecanizată, 79 com

bine de abataj și 13 combine de înaintare îp steril, 
alte utilaje și instalații de automatizare. Folosind a- 
ceastă dotare tehnică, în 1979 s-a extras mecanizat 
25 la sută din producția de cărbune. Stimulați de rea
lizările obținute, realizări ce confirmă întrutotul jus
tețea orientărilor ce ni le-ați dat la locurile noastre 
de muncă, în abataje, acționăm în continuare cu fer
mitate muncitorească pentru creșterea producției de 
cărbune prin extinderea mecanizării și creșterea pro
ductivității muncii în condițiile reducerii continue a 
consumului de energie electrică, combustibil, materii 
și materiale. Ca urmare, in luna ianuarie a acestui 
an, planul la cărbune net se îndeplinește în bune 
condițiuni, prelimihîndu-se realizarea peste prevederi 
mai mult de 3 000 tone cărbune.

Prin înfăptuirea programului inițiat de dumnea
voastră, pe harta Văii Jiului prind contur noi obiec
tive industriale și social-culturale. Au fost puse în 
funcție întreprinderea de tricotaje Petroșani, fabri
cile de confecții Vulcan și de mobilă Petrila, se află 
în diferite stadii de execuție întreprinderea de pro
duse electrotehnice Petroșani, lucrările de dezvol
tare de la întreprinderea de utilaj minier Petroșani, 
întreprinderea „Vîscoza" Lupeni, țesătoria de mătase 
Lupeni, precum și lucrările de termoficare a Văii 
Jiului și alte numeroase obiective. Se realizează, de 
asemenea, măsurile inițiate de dumneavoastră, tova
rășe secretar general, prin creșterea continuă a cali
tății vieții minerilor Văii Jiului,. Sintem pe deplin 
conștienți că rezultatele muncii noastre pot fi mult 
mai bune. Dispunem de reale rezerve de sporire a 
producției de cărbune prin intensificarea ritmului de 
mecanizare, utilizarea la capacitate a mașinilor mi
niere, perfecționarea organizării muncii șî a pregă
tirii cadrelor, utilizarea rațională a forței de muncă 
și timpului de lucru.

Sub conducerea organizațiilor de partid, vom ac
ționa cu ‘fermitate pentru punerea in valoare a tutu
ror acestor rezerve, astfel ca anul 1980 să fie în
cheiat cu cele mai bune rezultate la producția de 
cărbune și în celelalte domenii de activitate, iar cin
cinalul 1981—1985 să fie pregătit temeinic pentru a 
ne îndeplini întocmai sarcinile ce ne revin din do
cumentele celui de-al Xll-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Animați de exemplul dumneavoastră luminos, de 
patriot înflăcărat și comunist de omenie, vă încre
dințăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în numele 
tuturor minerilor, că sîntem și vom fi mereu alături 
de dumneavoastră și nu ne vom precupeți eforturile 
pentru creșterea contribuției Văii Jiului la înfăptui
rea hotărârilor Congresului al XII-lea al partidului, 
pentru progresul multilateral al României socialiste. 
Exprimîndu-ne încă o dată recunoștința fierbinte pen
tru tot ce ați întreprins în vederea creșterii bunăstării 
minerilor, vă adresăm din adîncul inimii urarea de 
sănătate și putere de muncă, spre binele întregului 
popor, împreună cu țradiționalul nostru salut mine
resc de „Noroc bun !“.

Să ne trăiți ani mulți, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru a conduce națiunea noastră spre 
înaltele culmi ale civilizației comuniste, pentru a îm
plini opera măreață a edificării pe pămîntul româ
nesc a celei mai umane și avansate societăți din cîte 
a cunoscut istoria — societatea comunistă.
Petroșani, 30 ianuarie 1980
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5Președintele Sudanu ui a primit 
delegația română, participantă 

Socialiste Sudanezeșediritelui Gaafar Mohammed El Nimeiri și soției sale, Hiiseina Nimeiri, iar poporuluj sudanez prieten urări de noi succese în activitatea consacrată construirii unei, vieți litiere, prospere, păcii și prieteniei între popoare.Președintele Gaafar Mohammed El Nimeiri a rugat să se transmită din partea sa și a Soției sale, tovarășului Nieolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, un salut prietenesc de stimă și respect, împreună cu cele mai bune urări de sănătate, fericire personală, iar poporului prieten român urări de noi- succese în măreața operă de edificare a unei societăți noi, prospere.

ia Cor greșul Uniunii
KHARTUM 30 pres). — Gaafar med El Nimeiri. președintele Republicii Democratice Sudan, președintele U- niunii -Socialiste Sudaneze, a primit delegația condusă de tovarășul Ludovic Fa- zekaș. . membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al CC. al P.G.R., care participă la lucrările celui de al IlI-lea Congres al Uniunii Socialiste Sudaneze.Din partea tovarășului Nieolae Ceaușeș.cu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușeseu, a fost transmis un salut călduros, urări de sănătate și fericire personală pre-

(Ager- Mobam-

(Urmare din pagina I) Revenim cu o mai veche tate. Totodată, prin simu- propunere de-a noastră, ca- larea diverselor defecțiuni ' ! utilaje se formează capacitatea de depistare și remediere a lor, în timp optim. Gradul toate unitățile miniere, ștan- de dotare tehnico-materia- duri permanente de adap- lă, actuală a întreprinderi- tare, antrenament și perfecționare a pregătirii personalului muncitor. O serie

Noi propuneri ale R.P.D. Coreene pentru 
reunificarea țăriiîn scopul schimb de netezească dialog între. Nordul și Sudul Coreei, pentru reunificarea independentă și pașnică a țării. Premierul Li Giong Ok a propus ca, pentru discuțiile referitoare la problemele procedurale ale întîlnirii, delegații celor' două părți să aibă contacte la nivel de lucru, la Pan- munjon, în ziua de 6 februarie.

PHENIAN 30 (Agerpres). După cum transmite agenția ACTC. premierul Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene, . Li Giong Ok, a trimis, la 29 ianuarie, o Scrisoare premierului sud- coreean, Shin Hyon Hwak, în care confirmă primirea răspunsului acestuia conți- nînd acordul cu propunerea R.P.D. Coreene privind organizarea unei îrttîlniri directe a celor doi premieri,

efectuării unui vederi menite să calea spre un

tructori cu bogată experien- re să sporească substanțial posibile la aceste ță profesională, preocupați permanent de asigurarea creșterii nivelului de pregătire profesională al cursantelor. Alături de ej însă, pentru a spori eficiența instruirii apelăm și vom a- pela în continuare la un număr tot mai mare de specialiști din C.M.V.J., din întreprinderile miniere, institutele de cercetări și proiectări și Institutul de mine. Prelegerile, aplicațiile prezentate cursanților noștri de către cei ce lucrează nemijlocit în sfera productivă constituie un bun prilej de valorificare a experienței dobîndite în activitatea lor, de generalizare a bunelor rezultate obținute, de popularizare a valoroaselor preocupări, ale specialiștilor din domenii specifice . extracției cărbunelui.Și Pe această cale reînnoi ni invitația ca un număr tot maj mare de specialiști să răspundă favorabil solicitărilor noastre.Pentru perfecționarea pregătirii profesionale în pas cu cerințele mecanizării complexe, a operațiilor miniere ne aducem contribuția și prin îndrumarea metodologică a cursurilor organizate direct în întreprinderile miniere. In acest sens, vom pregăti în cadrul filialei, instructorii care a- sigură acțiunile de perfecționare a pregătirii din întreprinderile miniere. In plus, elaborăm în același scop recomandări metodologice, planuri tematice-ca- idru, suporturi de lecții, stu- | dii de caz etc.

eficiența acțiunilor de perfecționare în întreprinderi: aceea de a se realiza la
lor din Valea Jiului corespunde acestui deziderat, impune chiar soluționarea grabnică a unor asemenea probleme.Prin baza materială și mijloacele audio-vizuale moderne de instruire deja create, la care se adaugă, începînd cu acest an, noul sediu al Centrului de .per- fecțîoriare ce se construiește în Petroșani prin grija conducerii de partid și de stat, a organelor locale și conducerii C.M V.J., puterea de muncă și capacitatea creatoare a colectivului nostru vor fi și mai eficient mobilizate spre înfăptuirea programului de ridicare a calificării, de policalificare, de perfecționare a pregătirii tehnice a forței, de muncă, a specialiștilor din întreprinderile miniere din Valea Jiului. Scopul tuturor acțiunilor noastre constă astfel în sporirea contribuției la înfăptuirea programului de mecanizare și modernizare a mineritului din Vale, la creșterea produc- procesul de adaptare și an- ției de cărbune în acest an trenare prin mînuiri repe- și în viitorul cincinal.

de utilaje — cum sînt combinele de abataj, combinele de înaintare, echipamentele complexe de susținere, transportoarele, elementele de automatizare, montate în stare de funcționare lâ suprafață sau în subteran dau posibilitatea minerilor,; lăcătușilor, electricienilor, tuturor celor care se află în perioada de pregătire sau perfecționare să lucreze cu aceste Utilaje, să realizeze în cele1 mai bune condiții

: • Pentru astăzi, la; clubul Fabricii de pro- i duse lactate din Petro- I șani se anunță o intere- j sântă și rodnică dezba- : tere pe tema „Ce in*  ; seamnă a fi fruntaș în■ producție In final,: artiștii casei de cultură■ a sindicatelor oferă tine- rilpr participanți. surpriza unui recital de versuri și muzică folk.• Pe urmele celebrului poet și cîntăreț alantichității Orfeu. vor porni astăzi, înoepînd de Ia ora 18. în sala clubului .sindicatelor. membrii cenaclului literar o- monim din Vulcan;,'..• Personalul centralei termice nr. 10 din cartierul Aeroport Pe.*țgg?>  șanț continuă să c<^«î.. cărbunele cu roaba de afară, de la o distanță de 15—20 de metri, deși are condiții să-1 primească direct în încăperea special prevăzută în interiorul centralei. A- ceasta deoarece S.T.R.A., în loc să îndrume spre această centrală basculante de 5 tone, trimite mașini de 8 tone, care nu încap pe ușa centralei. De ce ?• Selecția în intersecția Republicii — cu și în „nodul", rutier Aeroport — Dîlja — Li- vezeni. se va face prin, semaforizare. Cele două instalații de semafor sînt deja în posesia lucrătorilor de la E.G.C.L., care trebuie să le plaseze cit mai. curând.• Cine «riscă să se bărbierească, la vremea amiezii, la frizeria din cadrul complexului meșteșugăresc (strada N. Bălcescu din Petroșani), o face isc propria-i piele. Intre două schimburi... de cuvinte. un obrâz va fi ras lună, pe celălalt va răsări între timp barba, precum să- mulastra. după secerat. Cine le taie elanul oratoric al celor cu briciul în mină ?• Surpriză pentru suporterii diviziei A de fotbal Jiul Petroșani. Clubul a pus la dispoziția galeriei, pliante eon ■-ținînd biletele necesare pentru partidele oficiay. le și programul intilnjheritor din retur. A pliante se pot procura, : deocamdață, de la rerni- : zierul casei de cultură din. Petroșani.
Rubrică realizată de 
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circulației străzilor N. Băîces-10,00 Teleșcoală. Film serial: Paul guin. 16,00 Telex. Țeleșcoală. 16,30 Curs de limba franceză. 17.00 Reportaj pe glob. 17.15 Tragerea de amortizare ADAS. 17.20 Viața culta-, rală. 18.30 „Ca un ștaburi? de soare". 18,50 1001 de «cri. 19,00 Telejurnal. 19 20 In actualitate’ pregătirea alegerilor de In 9 martie! 19 30 Dosarul. energiei.Ora tineretului.Cîntece de viață20,45 Teatru TV :

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Să prinzi o stea căzătoare ; Republica: Ultima frontieră a mor*  ții ; Unirea : Adio. dar rămîn cu tine.

PETRILA : Uraganul vine de la Navarone, seriile T-II.
ANINOASA': 39: de 

trepte.
VULCAN: strălucitoare.
LUPENI — Cultural: Speranța.

URICANI: Moartea u- nui ghid.
Mingeaciiorva întrebări.

Este pentru a patra preciat printre primii 10 Valea Jiului pentru a se întîlni cu cei ce l-a făcut la redacție, unde a avut
i

;s _ i din 
urează

Marele maestru al șahului, Florin Gheorghiu,
Din nou în mijlocul mineriloroară cînd Florin Gheorghiu, marele"! maestru al șahului, mari șahiști ai lumii de către F.I.D.E., tului valoric ELO, a sosit în sportul minții. Primul popas pundă

ci— conform coeficieri- practică amabilitatea să răs- 19,40 2030 nouă.
..Li

manul speranței" de Ce? zare Bengife. 21,45 Te- ; lejurnal.

— Am urmărit cu in
teres turneele dv. în stră
inătate și știm că ați re
prezentat cu cinste culo
rile patriei în competiți
ile internaționale. Faptul 
că la mai puțin de o lu
nă de Ia sosirea în pa
trie poposiți din nou în 
Valea Jiului, constituie 
un motiv de mîndrie pen
tru numeroși șahiști din 
localitățile municipiului 
Petroșani. C‘e vă atrage 
mai mult în Valea Jiu
lui?— Am Un respect deosebit pentru munca minerilor, pe care ram cunoscut cu prilejul altor vizite în Valea Jiului, cînd am și coborât în subteran. Spre deosebire de alte centre muncitorești unde sînt îndrăgite alte sparturi, îndeosebi fotbalul, în Valea Jiului sportul minții se bucură de un mare interes în rândul oamenilor muncii. Consider că este un lucru firesc, frumos și normal ca, după munca din mină, oamenii să prefere să se recreeze și prin intermediul acestui excelent speri care este șahul. Tre

buie să adaug însă, că vin 
rti multă plăcere în Valea Jiului și pentru că alei am mulți prieteni, printre ca
ne se numără Mircea Bo-

am susținut multe partide in orașul nostru natal Ploiești, apoi inginerul Viorel Diaconu, de la I.C.P.M.C., Constantin Iacob, miner la FM. Dîlja. Constantin Țigăi-ea- nu și alții.
— Vă atrag și simul

tanele organizate aici ?— Bineînțeles, . fiindcă simultanele constituie un excelent mijloc de popularizare a sportului minții. Rezultatele în sine nu contează, ceea ce contează este cu cine j-oci, pentru a dobîndi noi cunoștințe des-. Pre șah.
— Știați că în compa

rație cu întîlnirile anteri
oare, cu acest prilej, v-au 
fost organizate cu două 
simultane mai mult ?— Nu. dar am aflat cu multă plăcere și . satisfacție. Consider că este o dovadă elocventă a creșterii popularității șahului ^.în rândul minerilor. Și a- cest fapt mă bucură.

— Ce program aveți 
în acest an ?— La 1 martie plec în 

S.U.A., îa California, unde 
voi participa la turneul „Open“, considerat foarte important în șahul mondial, în toamnă Voi participa la cea mai importantă competiție a anului, întîlnărea de 
Ia Malta, în cadrul campionatului mondial <fe șah. pe echipe, unde voi face totul. pentru a reprezenta cu cinste țara noastră.

•— iubitorii șahului 
Valea Jiului vă i... 
din toată inima să cîști- 
gați turneul „Open“ și 
în acest an. ,— Mulțumesc. Promit să fac totul, știindu-i alături de mine pe cei ce îndrăgesc șahul.

Interviu realizat de 
Viorel STRAUȚ
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■Din punct de vedere termic, luna februarie se va încadra în limite normale, In prima ' parte, vremea va fi în general rece,- apoi perioadele cu . Vreme relativ caldă vor fi mai persistente. Regimul precipitaților va fi în general deficitar.Intr€ 1 și 4 februarie, cerul va fi variabil, mai mult noros, vor cădea ninsori slabe, iar vîntul va sufla slab pînă la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 12 grade și minus 2 grade, izolat mai coborâte. iar cele maxime între minus 6 și plus 3 grade. Ceață cu depunere de chiciură.De la 5 la 9 vremea devine roasă noaptea, în nordul țării. Cerul va ti temporar noros. Va ninge slab. Vînt moderat, predominînd din sectorul

I.C.S. Alimentara și alimentația 
publică Petroșani

ÎNCADREAZĂ PRIN TRANSFER SAU DIRECT

S fochiști pentru încălziri centrale.
Condiții de încadrare și retribuire, con

form Legii nr. 12/1971 si Decretului 
183/1977,

Prognoza vremii
pe luna februarie

l

»cipitațiile vor cădea mai .4. ’ ” ' ~.............
J
I

I
t

ales sub formă de lapoviță și ploaie. Vînt moderat cu intensificări de scurtă durată în sudul țării, predominînd din sectorul nord-estre. Temperaturile minime vor fi de minus 5 și plus 3 grade, iar cele maxime între 2 și 12 grade. Ceață dimineața seara.In perioada de la 26 29 februarie, cerul va variabil, cu înnourări mai accentuate în estul țării unde vor cădea precipitații mai ales sub formă de ploaie. In rest, ploi izolate. Vîntul va sufla moderat, cu intensificări de scurtă durată, predominînd din sectorul nord- vesțic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 3 și plus 7 grade, iar cele maxime între 4 și 14 grade, local mai ridicate.
(Agerpres)

te către sfîrșitul intervalului, iar maximele între minus 5 și plus 5 grade.Intre 15 și 20 februarie, vremea va fi, în general, închisă. Precipitații atît sub formă de ninsoare cît și sub formă de lapoviță și ploaie. Ceață dimineața și seara. Vînt slab pînă la moderat cil unele intensificări în estul țării, predominînd din sectorul .sud-estic. Temperaturile minime vor oscila între minus 6 și plus 4 grade, local mai coborâte în nordul țării, iar cele maxime între minus 2 șl plus 8 grade. Izolat polei.De la 21 la 25 februarie — vreme relativ caldă, cu cer temporar noros. Pre-

nordic. Temperaturile minime vor fi de minus 15 la minus 5 grade, local mai coborâte, iar cele ma- ? xime între mip us 8 și plus 2 grade. Ceață locală. ,In perioada 10-14 februarie, vreme umedă, cu cer mai mult acoperit. Vor cădea precipitații locale, îndeosebi sub formă de ninsoare, în cea mai mare parte a țării. Vîntul va sufla moderat, cu intensificări temporare, pînă la 60 km la oră. viscolind local zăpada. Temperatura în creștere în primele Zile, apoi în scădere. Minimele vor fi cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, mai scăzu-
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februarie, rece, ge- în deosebi
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