
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE UNIȚI-VA !

și cetățeni!
Votînd candidați! Frontului Democra

ției și Unității Socialiste, votați pentru con
tinuarea Intr-un ritm susținut a industriali* 
zăii socialiste, pentru dezvoltarea econo-; 
mico-socialâ a tuturor localităților patriei, 
pentru întărirea independenței și suverani
tății naționale, pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înainta
rea României spre comunism!

Din Manifestul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste

Depuneri de candidaturi 
în circumscripțiile electorale

Lor, frumosul vorbelor omagialek n turnul de coman- I dă al complexului * C.F.R. Petroșani, i zeci de beculețe albe și J roșii joacă sub privirile ) impiegaților dispozitori j Constantin Bălan și Alexandru Mitrache. De aiciI se comunică cu | puncte exterioare. Oame- . nii aceștia mi se par niște Napoleoni moderni.I datorită atenției distribu- i tive, ordinelor și dispozițiilor pe care le transmit 1 aproape simultan pentru o multitudine de situații din rețea. Prin stația radio stau de vorbă preț de un minut cu operatorii RC, loan Rahotă și Ghcor- ghe Sueitu, care își manifestă o dorință comună — goale la bazin și să
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na — gouie ia și. w* meargă navetele în bine.

30 de

t In sala de relee a corn-
Adunare îestităIeri, la complexul C.F.Il. Pelroșahi a avut loc, eu larga participare a oamenilor muncii feroviari din toate compartimentele de lucru, adunarea festivă dedicată sărbătoririi Zilei ceferiștilor. A fost prezentată o expunere despre e- roieele lupte ale ceferiștilor și petrol iști lor din 15—16 februarie lOIi.'l.De ziua lor. pentru rezultatele obținute in Întrecerea socialistă, ceferiștilor li s-au transmis cald,.’ felicitări din partea Comitetului numii ipal de partid, urări de noi sucsesc in viitor; pentru Un transport operativ și în deplină siguranță.In încheierea adunării, pionierii școlilor generale nr. 1 și nr. 2 din Petroșani și ansamblul „Mindiac* 1 al Casei de cultură au prezentat, sub genericul „Eroi au' fost, eroi sînt încă“, un reușit program artistic. 

Mașinile trec în goană pe lingă lunca de la capătul Petroșaniului, spre Aeroport. Ne aducem a- minte: pe pajiștea de aici cu iarbă și pomi răsfirați, se părea că nimic nu se va schimba. Dar n-a fost așa. Aici, în lunca Petroșaniului, predispusă uitării, s-au ridicat din sticlă și beton noi înfăptuiri — opera, îndrăzneață a oamenilor aceste; orînduiri socialiste. Lîngă o mină nouă, mina Livezeni, s-a ridicat sub ochii noștri o întreprindere de tricotaje, unde soții ș; fiice de mineri, rostuiesc în mîinile lor harnice nu numai firul lînii, ci și un fir invizibil al vieții lor tot mai fericite și prospere. Mă gîndesc la prestigiul pe care deja această întreprindere, ș; l-a cîștigat în țară, prin produsele realizate de înalt nivel

Adunarea generală a reprezentanților 

oamenilor muncii din unitățile 

C.M.VJ. a reliefat cu tărie: 

Colectivele miniere 

ale Vâli Jiului

MOBILIZATE PLENAR. CU RĂSPUNDERE 
Șl ABNEGAȚIE PENTRU

Realizarea sarcinilor de creștere 
a produsei de cărbuie

Darea de seamă și dezbaterile din 
cadrul adunării au evidențiat:

• Preocupări și acțiuni multiple, stăruitoare 
în vederea asigurării tuturor condițiilor pentru 
desfășurarea optimă a procesului de extracție„ In interiorul ziarului, relatăm desfășurarea lucrărilor adunări; generale a reprezentanților oamenilor muncii din unitățile C.M.V.J.

I

plexului, electromecanicul Nicodim Stan întreține un noian de circuite, milioane de fire și firicele, prin care se dirijează toate parcursurile de manevră — circulație, gîndesc citi dintre călătorind cu trenul, știm că undeva, cineva de la un pupitru are grijă de drumul nostru liniștit, ne urmărește pas cu pas, kilometru cu kilometru.n căutarea unui tren. în formare, printre linii, tînă-rul inginer ceferist Teodor Popescu îmi vorbește despre munca acestor oameni. ocolind u-se pe el. De loc de prin Turburea Gorjului, părinții ar fi vrut să-1 vadă profesor în satul natal, dar pentru că pe lingă casa pă-

Mnnent diurn în stația CI.R. Petroșani. Sosește acceleratul 242. Ca de obicei, călătorilor le sînt 
a igurate plecarea cu exactitate <le cronometru, toate condițiile pentru un voiaj confortabil, in deplină 
siguranță a circulației. • (Continuare în pag. a- 4-aț

Metamorfoze în lunca Jiului
I
I

I

l

rintească trece calea ferată, pentru că de cînd a văzut lumina zilei a auzit zilnic șuieratul trenurilor...sistăm la formarea trenului 22504. Impiegatul DumitruIepure aleargă la telefon, completează ordine de circulație, iese în fugă a- fară, apoi din nou în cu- șetă... Teodor Popescu îmi spune că în 24 de ore prin gara Petroșani trec 191 de trenuri, cu un nivel mediu de vreo 25 000 de vagoane. Surîde și se exprimă metaforic: să dirijezi și să manevrezi atîtea vagoane nu e deloc
Mircea BUJORESCU

(Cont. în pagina a 4-a)

Mă noi,

I

Cu convingereaAceeași atmosferă entuziastă a dominat și adunarea cetățenească care a avut loc la I.M. Paroșeni. După reliefarea însemnătății politice și sociale a alegerilor de la 9 martie și prezentarea bilanțului realizărilor obținute în județul nostru între cele două legislaturi, tovarășul 
Flo.rea Măciucă, președintele Consiliului municipal al Frontului Democrației și Unității Socialiste, a prezentat propunerea ca pentru circumscripția e- lectorală județeană nr. 85 Vulcan să candideze tovarășul Ilie Lavu, membru în biroul Comitetului județean de partid, prinj- secretar al Comitetului județean U.T.C. Tot cu a- cest prilej, din însărcinarea Consiliului municipal al F.D.U.S., tovarășul Va- 
sile Rusu, președintele Consiliului orășenesc Vul- 

calitativ. Răsfoiesc filele carnetului cu însemnări și revăd aprecierile făcute de colegele text i listelor din județ, care au vizita; întreprinderea cu prilejul unui schimb de experiență, în anul trecut. Am rămas cu toții
ti

^tOCTALWTE
impresionați de ceea ce a realizat colectivul de aici în timpul scurt, în- tr-o puternică competiție a muncii, o întrecere a fiecăruia cu el însuși.Lunca, locul viran din trecut, a cunoscut și continuă să cunoască profunde metamorfoze. A- lătur; de întreprinderea de tricotaje, se înalță un

unor noi înfăptuirican al F.D.U.S., a propus ca în circumscripția electorală municipală nr. 47 să candideze tovarășul 
Fierea Măciucă, secretar al Comitetului municipal de partid.Propunerile au fost susținute cu multă căldură de Cornel Mihuț, Dumitru Sardescu, Vasile Nemeș, loan Besserman, care au reliefat puterea de muncă, pregătirea politică ș; profesională a eandidaților, și a,u fost- adoptate în unanimitate.Participanții la adunarea - cetățenească și-au dat. din inimă adeziunea sinceră, deplinul asentiment față de propunerile de candidaturi văzînd în această opțiune garanția unor noi înfăptuiri economico-sociale în orașul lor, unor noi creșteri ale nivelului lor de trai material și spiritual. (C.I.) 

nou edificiu economic realizat suplimentar din indicația secretarului general al partidului, cu alte no; locuri de muncă, o unitate pentru fabricat instalații și aparataj e- lectric, prima de acest gen din Valea Jiului, din 

întregul județ, în care vor lucră un număr însemnat de oameni ai muncii. In apropierea acesteia, aproape de albia Jiului de Est, se înalță cea mai modernă preparație de cărbune din Valea Jiului care va prelua producția minelor Livezeni, Dîlja și Ani- noasa. In vecinătate, pe

ÎN CIRCUMSCRIPȚIILE 
ELECTORALE 
JUDEȚENE:

Au mai fost desemnați următorii candidați; tovarășii Iosif Kadar, tehnician, și Gyula Pefer Raf- 
fai, maistru, I.M. Livezeni, (nr. 67 Petroșani); — tovarășele Rozalia Kocsek, muncitoare la S.S.H., și 
Izabela Morar, lucrătoare la I.C.S. Mixtă Vulcan, (nr, 86 Vulcan); — Maria Be- 

reș, directorul Direcției sanitare județene, (nr. 89 A- ninoasa).
ÎN CIRCUMSCRIPȚIILE 

ELECTORALE 
MUNICIPALE :

— loan Cotoroiu, inginer I.C.P.M.C., (nr. 13 Petroșani); — Clara Poniczki, șef serviciu arhitectură și sistematizare, Margareta 
Breitigam, șef oficiu tutelă, consiliul popular municipal, (nr. 14 Petroșani);
— Ioan Lăsat, director I.C.M.M., și Radu Tomes- 
cu, director I.M. Livezeni, (nr. 15 Petroșani); — Rodi- 
ca Maria Dijmărescu și 
Aurel Iluna, medici, (nr. 16 Petroșani); — Nicolae 
Popon și Ioan Pop, pensionari, (nr. 18 Petroșani);
— Ionel IJraia șl ' Aurel 
Comșa, juriști, (nr. 25 Pe- trila) ; —- Nicolae Vâlcea, director, și Gheorghe Mi- 
rică, inginer șef, I.P.C.V.J., (nr. 26 Petrila); — tovarășul Aurel Bîrlea, secretar al comitetului municipal de partid, (nr. 44 Vulcan); — tovarășul Emil Cicic, comandantul miliției municipiului Petroșani, și Valeriu 
Cherciu, ofițer în M.E, (nr. 49 Vulcan); —■ Mira Pă-
trășcoiu și Elena Barb, învățătoare (nr. 51 Urioani);— tovarășul loan Lazăr, șeful circumscripției financiare municipale, (54 Ani- noasa);. — Lazăr Filip, priim-vicepreședinte al consiliului popular municipal, (nr. 55 Bănița).

o mare întindere au fost demarate lucrările la noul stadion care va avea peste 15 000 de locuri. Și cîte nu se vor mai con- . strui aici în anii care urmează !Străbatem astăzi lumea în lung și în lat. Peste tot este șantier. Peste tot drumuri săpate în pămînt de roți Le mașinilor grele, care transportă continuu pietriș, lemn ș; metal, alte materiale necesare noilor construcții. Un adevărat miracol, sub ochii noștri, s-a petrecut . în lunca Jiului estic ; metamorfoze zămislite din mintea și forța brațelor acestor oameni care se cheamă constructori. Este rodul cel mai de preț pe care ni-I oferă acești ani de puternică afirmare a liberei creații a omului noij societăți socialiste.
Valeriu COANDRAȘ
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Colectivele miniere ale Vă,
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„Valeo Jiului va continua însă să ocupe 1bcui cel mai im
portant în asigurarea cărbunelui de calitate, nu numai pentru e- 
nergie, ci și pentru industria metalurgică. De aceea, activitatea 
din Valea Jiului va ocupa un loc prioritar și în viitor — și trebuie 
să facem toiul pentru a asigura realizarea, în 1985 a cel puțin ■ 
15—16 milioane tone de cărbune ! Pînă în 1990 trebuie să asi
gurăm din Valea Jiului cel puțin 80 la sută din cărbunele cocsi- 
iicabil pentru metalurgia din România I lată sarcina de onoa
re care vă revine dumneavoastră !" *

NICOLAE CEAUȘESCU

In < -I de al patrulea an :.| cincinalului, cocsili.il oamenilor muncii și biroul său au situat în centrul preocupărilor înfăptuirea programelor d- măsuri aprobate de coniue.'rea partidului, privind extinderea și folosirea mai deplină a mecanizării lucrurilor miniere, ridicarea pe această cale a producției de cărbune, sporirea .productivității muncii, îndeplinirea planului de investiții și creșterea eficienței e- co.'iomice,■Prin aplicarea ansamblului de măsuri stabilit, s-au obținut rezultate pozitive, . materializate în creșterea producției de cărbune brut extras în 1979 cu 500 000 tone față de anul precedent-șt realizarea linei producții medii zilnice în trimestrul IV 1'979 cu aproape 1 500 tone mai mare .față d ? perioada corespunzătoare a .anului 1978. S-au. făcut noi pași în extinderea mecanizării lucrărilor , miniere și mori mizarea tehnologiilor de lucru.Realizările • obținute la indicatorii bază pe combinat și în majoritatea unităților nu s-au ridicat însă la nivelul sarcinilor de pian. Din analiza pe bază de bilanț a rezultatelor economico-finaneia- re. ncheiaie la 31 decembrie 1979, rezultă că planul producției marfă a fost îndeplinit in proporție de 92.6 la șută, al producției de cărbune brut în proporție de 94.2 la sută, producția de cărbune'net 98.3 la sută. Aspectul cel mai negativ din a tivitatea combinatului îl constituie he- 
r 'al.-zarea indicatorilor de bază de către un număr însemnat de unități. Rămîne- rea în urmă la producția de cărbune brut reprezintă 613 000 tone. Ca urmare, nu s-a realizăt planul la unele sorturi importante din care 429 000 tone huilă spălată pentru cocs, 154 000 tone pentru se-, rnicoes și aproape 95 000 tone brichete.Combinatul și unitățile s-au confruntat în perioada analizată ca și în anii precedenți eu unelti greutăți.In pofida acestora, planul ar fi putut.fi îndeplinit ,și depășit la nivelul combinatului și al majorității unităților în condițiile unei mai bune, conduceri în sensul prevenirii și eliminării la timp a neajunsurilor din activitatea proprie. Datorită unor neajunsuri în organizarea producției și a muncii. în aprovizionarea fronturilor de lucru și transportului, n.umă- ruiui încă foarte ridicat al celor care lipsesc 
de la lucru, nu s-au asigurat posturile integral prevăzute în abataje.

DAREA DE SEAMA
muncii privind

de

Mecanizorea — singura cale a 

asigurării sporurilor de producțieÎntreprinderile miniere dispun de o dolație tehnică bogată care, potrivit programului de mecanizare aprobat de conducerea partidului, va continua să creas
că în acest an .și în cincinalul următor. 
A devenit im lucru cit se poate de evident că aceasta este singura cale a asi-, gurării sporurilor înalte ale producției de cărbune, îmbunătățirii condițiilor de mun
că. ridicării productivității pruncii și creșterii gradului de securitate în subteran. Dar, numai, extinderea mecanizării nu re
zolvă 
ce i n bune, șiniie lositeir, superiori, în condițiile de efi.iență e-< onomieă ridicată. Indicele de utilizare a fondului de timp la combinele de abataje și de înaintare, precum și la alte utilaje principale este încă redus. La întreprinderea minieră Lupani avem o experiență bună în ceea ce privește adaptarea unor utilaje la condițiile specifice de zăcămînt, în organizarea activității din abataj. Brigăzile conduse de Constantin Lupulescu, Teodor Boncălo, Ioan Kacso au luat inițiativa de a întreține complexele eu care lucrează în așa fel, încât să le dubleze durata de folosință prevăzută în normative, iar compartimentul electromecanic a luat inițiativa organizării de ateliere pentru repararea complexelor în subteran, ceea ce conduce la reducerea timpului de staționare între doua reparații cu 50-60 de zile. Aceste inițiative și experiența bună de la Lupeni trebuie însușite de toate brigăzile de la complexe, de comparti-: meritele electromecanice ide la toate unitățile minierei 'fiu rezultate neșatisfăeătoare șî-a; în

problemele creșterii în ritmuri din ce mai înalte a producției de căr- dacă nu se asigură ca utilajele, ma- și instalațiile din dotare să fie foia întreaga eâpaciiiate, la parame-

in

-TEXT PRESCURTATcheiat bilanțul activității C.M.V.J. pe anul 1979 în ceea ce privește asigurarea liniei de front active. Planul lucrărilor de deschidere a fost realizat în proporție de numai 79,8 la sută, jar planul lucrărilor de pregătire în proporție de 96,8 la sută. Este relevant că, aproape fără excepție, unitățile care nu și-au îndeplinit planul la extracția de cărbune, au înregistrat ră- mneri în urmă și la aceste lucrări. A- ceste unități nu și-au îndeplinit sarcinile ia lucrările de deschidere și pregătire nici în anii precedenți, periclitîndu-și condițiile asigurării îndeplinirii planului în perspectivă. O asemenea orientare în strategia unei întreprinderi nu poate fi apreciată decît greșită, nu poate avea decât consecințe negative asupra producției. Prin apliearea măsurilor luate pentru creșterea răspunderii si exigenței în activitatea de conducere, pentru disciplinei în-titegulu; ritatea unităților s-a parea pentru desfășurarea procesului de producție.Deficiențe serioase au continuat să se manifeste în ceea ce privește disciplina „tehnologică și de producție, care au condus la menținerea încă ridicată a numărului avariilor- tehnice și surpărilor, precum și la apariția și reactivarea focurilor de mină. Este necesar ca, atît la nivelul combinatului și al întreprinderilor, cît și al fiecărui sector și al fiecărei echipe șă întărim răspunderea pentru organizarea cit mai bună și desfășurarea normală a întregii activități pentru îndeplinirea ritmică a planului în fiecare sector, la fiecare front de lucru, să întărim ordinea și disciplina pentru folosirea deplină a programului de lucru de către fiecare muncitor din subteran.Calitatea producției de huilă brută ex-■ trasă de întrepririderile nîiniere din Valea Jiului a înregistrat o depășire a conținutului de cenușă (steril) cu 2,1 puncte f iță de norme. Datorită neajunsurilor existente în folosirea dotației tehnice și a fondului de timp productivitatea muncii valorică a fost realizată la nivelul combinatului în proporție de numai 99,83 Ia sută, iar productivitatea muncii fizice s-a realizat numai la minele Petrila (111,02 la sută), și Lupeni (108,82 la sută), toate celelalte unități situîndu-se sub plan.Cu toate că în 1979 conducerea combinatului a situat activitatea pentru punerea în funcțiune la termen a noilor capacități de producție printre preocupările de bază, planul de investiții a fost realizat îrj proporție de 98,2 la sută.' Rămînei’ile în urmă la activitatea de investiții pe a- nul 1979 se datorează, în afara unor greutăți obiective, și nejunsurilor proprii din activitatea direcției și compartimentelor de specialitate din combinat în ceea ce privește asigurarea documentațiilor, deschiderea finanțării, eliberarea- amplasamentelor.Sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, în strînsă colaborare cu organele de sindicat și ale Ministerului Muncii, conducerile colective din combinat și unități au acționat susținut pentru aplicarea măsurilor stabilite in domeniul protecției muncii. S-au folosit în acest scop aproape 40 milioane lei, din care 11 milioane le; pentru tehnica securității și peste 18 milisane I ■; pentru echipament de protecție. Rezultatele obținute - nu sint insă la nivelul eforturilor materiale și al cerințelor. Toate analizele și anchetele făcute atît 1a nivelul combinatului, cît și r,i unităților au arăt l că, aproape iară excepție, neajunsurile se ditlore c stării necore-ipunzătoare a

organelor colective întărirea ordinii și personal în majo- intensîfidaț preocu- pormală. a

muncă și instalațiilor electrorrie- nerespectării normelor, instrucți- și măsurilor de proiecție a exigenței scăzute tea organelor de control, perseverență și fermitate în aplicării normelor și măsurilor stabilite. Conducerile unităților trebuie să-și reconsidere întreaga activitate în acest domeniu, să întărească exigența de masă în vederea prevenirii și înlăturării deficiențelor, împotriva oricăror abaterj de ia disciplina de protecție a muncii.Anul 1979 a fost primul an în care s-a aplicat în unitățile combinatului noul mecanism econoinico-finănclar, Bilanțul activității eeonomico-financiare pe combinat a fost nesatisfăcător. Costurile totale de producție au fost depășite cu 63,6 milioane lei, din care 20,7 milioane lei la cheltuielile materiale. Depășirea pe combinat a cheltuielilor planificate cu 21,8 lei la 1000 lei producție marfă, respectiv cu. 7,1 lei la costurile materiale, a fost determinată în principal de ne- realizarea productivității muncii planificate, depășirea consumurilor specifice de materiale, nerealizarea planului la producția de cărbune brut, depășirea /'heltu- ieiilbr cu amortizarea fondurilor fixe.în toate unitățile există importante re- ‘ zerve de îmbunătățire a activității eeo- nomicd-finaiiciare prin ridicarea productivității. muncii, îmbunătățirea calității produselor, gospodărirea mai bună și reducerea consumurilor de energie, 'coni- bustibil, materiale și piese da schimb.

rilor de canine, unilor muncii, din par- lipsei de urmărirea

1980 — an hotâritor pentru reali

zarea cincinalului actual, pentru 

pregătirea producției viitoareA.șa cian se subliniază în documentele Congresului al Xll-lea al partidului, anul 1980 este decisiv pentru încheierea cu succes a întregului cincinal actual. Potrivit prevederilor de plan, producția de cărbune bn.it a combinatului va trebui să crească în anul 1980 la 11 708 mii tone. Nivelul producției de huilă va trebui să ajungă la 11 150 mii tone, ceea ce reprezintă . un spor de peste 2.25 milioane tone față de realizările anului 1979.Realizarea sarcinilor de creștere a producției de cărbune pe anul în curs și în cincinalul următor necesită realizarea ținui volum de investiții de peste 2,2 miliarde lei, din care 726 milioane lei la construcțij-montaj. Obiectivul fundamental al plariuluț de investiții pe anul 1980 rămîne însă punerea în funcțiune a no-

dor capacități de producție la termenele prevăzute, m planul de stat, ,executarea’ lucrărilor de bună calitate în condiții de înaltă exigență economică și asigurarea utilajelor necesare întreprinderilor miniere din Valea Jiului.lumi din factorii hotăritori în realizarea sarcinilor de pian pe anul 1980 îl constituie' intensificare^ mecanizării proceselor tehnologici de lucru în subteran, în acest sens se prevede creșterea dotării tehnice cu peste 50 ia sută la complexe de susținere mecanizată și circa 40 la sută la mecanizarea săpării lucrărilor de înaintare. Introducerea și exploatarea no- . ilor complexe de susținere și tăiere mecanizată va conduce la creșterea volumului de producție extrasă cu 53 la sută, ■jar în cadrul lucrărilor de. înaintare volumul lucrărilor săpate niecanizat va crește cu 131 la Sută.Pentru atingerea nivelelor prevă- văzute de mecanizare, paralel cu completarea dotării se prevede creșterea gradului de utilizare extensivă la complexele de susținere mecanizată de la 60 la sută, în 1979, la 66 la sută, în 1980, și ridicarea prod ciclici medii zilnice cu complexe de )a 6 386 tone, Ia 9 708 tone, iar la combine de înaintare în cărbune și steril a gradului de utilizare extensiv de la 52 ]a 70 la sută șj a vitezei medii zilnice de avansare.Pentru asigurarea forței de muncă calificate la nivelul cerințelor mecanizării intense a procesului de extracție, în anul 1980, se va acționa cu toată fermitatea pentru înfăptuirea programului de pregătire a cadrelor, corelat cu intrarea în funcțiune a noilor capacități de producție. Pentru creșterea eficienței .procesului de învățămînt s-au luat măsuri care vizează dezvoltarea și modernizarea ba- ' zei materiale școlare precum și asigura-. rea cu lectori bine pregătiți recrutați dintre cadrele tehnice cu prestigiu.Pe parcursul activității sale, beneficiind de sprijinul permanent al organelor și organizațiilor de partid, consiliul oamenilor muncii s-a preocupat cu răspundere de perfecționarea activității organelor de conducere colectivă, de ridicarea calității actului de conducere, de îmbunătățirea stilului de muncă, atit la nivelul combinatului cît și al unităților. în activitatea de conducere s-a urmărit creșterea funcționalității organelor de conducere colectivă, atragerea mai largă a reprezentanților oamenilor muncii la activitatea de conducere, aplicarea propunerilor făcute de oamenii muncii în adunările .generale, întărirea răspunderii pe întreaga scară ierarhică.Am început amil 1980 eu rezultate promițătoare. Toate colectivele miniere, răs- punzînd chemării la întrecere a minerilor din Petrila. s-au angajat să îndeplinească și să depășească planul pe anul 1980. Cunoscînd condițiile create, puterea și liotărîrea minerilor noștri, considerăm că angajamentele luate în întrecere, sînt pe deplin realizabile.Consiliul oamenilor muncii își exprimă convingerea că personalul muncitor din unitățile combinatului, toți lucrătorii din adincuri și de la suprafață, însuflețiți de obiectivele mărețe ale politicii interne și externe a partidului, de chemările adre- sate minerilor de către tovarășul Nicolae . Ceaușescu, vbr munci eu dăruire și abnegație, sub conducerea organizațiilor de partid pentru a obține în acest an decisiv al cincinalului realizări remarcabile în sporirea . producției de cărbune.

Duj rea gen unității și auto; bază d sarcinii acțiune revin i realizai și viitoRe< perilg
PETRi 

maistru 
peni: „L xistă pr pentru 1 lor pe . ceea ce narea oi ei, îmbu rii utila, dotare, j o exploa eficiență rut corn resort a bună ap nele piei strictă r cu “piese sistemul plexelor rale pen cestora, mica nu și apars control i frică di- aibă nu 'mocan»"- pregătiri telor sul prim or rea sare vă, este vel or, p muncă.

MARC 
ședinței» 
trila: „I acționea. pentru i lor mob în cheu adresată țării de vechi u Văii Jiu

Aspect din timpul dezbaterilor adunării.
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Jiului, mobilizate plenar, cu răspundere și abnegație pentru

SARCINILOR DE CREȘTERE
JUCȚIEI DE CĂRBUNE
cupări și acțiuni multiple, stăruitoare, în vederea asigurării tuturor 
ondițiilor pentru desfășurarea optimă a procesului de extracție

im am informat, vineri, a avut Ioc aduna- i a reprezentanților oamenilor muncii din M.V.J. — înalt for al autoconducerii mii muncitorești. Adunarea a dezbătut, pe lanț, rezultatele obținute în îndeplinirea î plââ pe 1979, a jalonat direcțiile de tru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ilor miniere din Valea Jiului în vederea emplare a prevederilor planului pe 1980 ?incinal,în continuare opiniile exprimate, propu- ulate de participanții la dezbateri.
ivîntul

u-

O NST ANTIN', 
t la I.M. Luna Lupeni e- aări susținute area sarcini* îndeosebi, în' »ște perfecționării producți- irea în treți nemoderne din i a le asigura de maximă irbitorul a cementului de M.V.J. o mai ionare cuinstalații de tate, respectiv ichiifib pentru aulic al com- inizate, maca- îanipularea a- izitive pentru tare, precum e măsură și i rețeaua elee- bteran, Să se alt în atenție >ncrjirilor de ploatarea stra-
O cerință de entru realiza- de perspecti- urarea efecti- irca forței de

participanțilorteam să extragem și cele 100 000 tone cu care am rămas datori. Am introdus în subteran utilaje grele, dar nu avem scule și dispozitive de. mică mecanizare. Despre această, „mică mecanizare" s-a vorbit mult, am stabilit măsuri, s-au făcut chiar și schițe, dar nu s-a rezolvat nimic.- Intensificarea ritmului de mecanizare impune rezolvarea grabnică a acestei probleme. Trebuie depuse eforturi pentru îmbunătățirea instalațiilor hidraulice. Pentru a număr mai meni, avem parlamente, care să satisfacă cerințele".
Ing. CAROL SCHtiETER, 

directorul minei Uricani, spunea, printre altele: „Mecanizarea este singura cale de sporire a productivității muncii, de creștere a producției. Grabnica mecanizare a lucrărilor din subteran, aceasta este una din sarcinile deosebit de portante trasate chiar secretarul general al partidului, cu ocazia vizitelor de lucru făcute în Valea Jiului**. Jn continuare a prezentat rezultatele, obținute cu utilajele de mare productivitate introduse în subteran, subliniind realizările la complexele din abatajele de pe stratele subțiri și la combina de înaintare în steril, cu secțiune plină, veritabil complex mecanizat de înaintare. In încheiere, vorbitorul a insistat: „Să se urgenteze achiziționarea și . introducerea, conform S.T.E., a unui complex cu deschidere mare, care ne va asigura. prin extragerea a 1 000 tone pe zi, realizarea integrală a sarcinilor de plan, a angajamentelor colectivului"..
Ing. NICOLAE VAlCEA, 

directorul I.P-C.V.J.: „Pentru realizarea creșterilor- la producția de huilă spălată

stabiliza un mare de oa- nevoie de a- de locuințe

im-de
<1 DRONE, pre- 
n. al I.M. Pein a Petrila se i perseverență irea obiective- oare cuprinse la întrecere e toți minerii «tivul acestei miniere a >e stăruie mai xthijerea me- >sirca eficien- • și a efective- creșterii pro- nuncii și re- tuielilor de ina întîmpină din cauza u- mări necores- a plasă meta- i TH și piese oluționarea a- npune cu ne- ru desfăștlra- a producției**. 
LAE RADU, pentru cocs, pentru îmbu- 
mic al minei nătățirea calității cărbune- unea: „Să , ______ ';ă se pună pe sar aportul preparatorilor, olidă întregul Dar, consider că și co- aprovizionare ~ : ‘ ’ială. S-a fate adevărat, rte multe ori i prețios peri- ea materiale- ■r de schimb**. 
OCARIU, mi- 
tigadă la I.M. jxtras și livrat a trecut pes- tone de căr- onvins că, cu o janizare, pu-

se lui, în genera], este nece-
lectivele miniere trebuie să-și sporească eforturile, folosind metodele care le . au la îndemînă, pentru a se încadra în indicatorul . de calitate planificat**.

Minerul MIHAI BACOȘ, 
șef de brigadă la I.M. Pa- 
roșeni, a reliefat însemnătatea intensificării ritmului de execuție a lucrărilor de deschideri pentru asigurarea capacităților viitorului

cincinal. „Se < zată mai bine de deservire a la toate minele' vorbitorul.
Ing. IOAN CREȚI in

giner șef al I R.I.U.M. Pe
troșani : „Sîntem convinși că de calitatea muncii noastre depinde realizarea sarcinilor de plan la producția de cărbune extras'*. Vorbitorul a prezentat cî- teva din direcțiile in care ; vor acționa — sporirea gamei sortimentale, asigurarea plasei de sîrmă pentru abataje, preluarea de noi activități etc. — dar și greutățile cu care se confruntă colectivul în problema aprovizionării tehnico-materiale. In încheiere, solicita sprijinul forurilor superioare in urgentarea lucrărilor de investiții, pentru asigurarea mașinilor unelte de mare productivitate și înlocuirea celor vechi, uzate deja-

IOAN ALBESCU pre
ședintele c.o.m. al I.M, A- 
ninoasa: „Anul trecut am avut linie de front la nivelul sarcinilor, dar nu am realizat' vitezele de a- vansarc prevăzute și, prin, urmare, nici planul la producția de cărbune. Nu am realizat vitezele scontate nici la. complexele mecanizate. Anul acesta avem linie de front activă la limită, dar sperăm să o suplimentăm prin dotarea tehnică de care dispunem. Sîntem ferm hotărîțj . să ne realizăm sarcinile planificate atît la producția de cărbune cît și la lucrările de deschiderji și pregătiri1*.

Ing. RADU TOMESCU, 
directorul I.M. Livezeni : „Deși minerii din Livezeni au făcut în ultimele luni pași însemnați’ pe calea redresării producției, rezultatele nu sînt încă la nivelul cerințelor. Colectivul este conștient de aceste cerințe și depune eforturi stăruitoare pentru creșterea continuă a producției, pentru a ridica activitatea colectivului minei la nivelul prevederilor de plan. Se acționează, mai ales, pentru întărirea ordinii și disciplinei**. Pentru soluționarea unor greutăți cu care se confruntă mina, vorbitorul a solicitat sprijinul conducerii combinatului și al ministerului.

Prin munca stăruitoare a întregului colectiv, mina Livezeni va încheia anul 1980 cu o depășire de 1000 tone cărbune. , ' *
DUMITRU POPESCU, 

inginerul șef electromeca
nic al C.M.V.J. : „Program dl prioritar de mecanizare a mineritului Văii jiului impune măsuri deosebite din partea C.M.V.J. și întreprinderilor miniere pentru valorificarea la parametri ridicați a tehnologiilor moderne. Aceasta presupune ■ îmbunătățirea ■ activității' ' de întreținere și reparații. La I.R.I.U.M. Petroșani și atelierele minelor, ca și în subteran am elaborat tehnologii de întreținere și reparații. Programul de calificare și ridicare a pregătirii profesionale, care se materializează deja, d-e-

cere organi- ; activitatea brigăzilor, — a spus ține un rol-cheie în cadrul acestuj proces complex. Trebuie să întărim conlucrarea cu constructorii de mașini pentru ca noile utilaje să fie bine adaptate condițiilor specifice din Valea Jiului**.
Ing. IULIAN COSTES- 

CU. director tehnic al 
C.M.V.J.; „Pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale minerilor, prin grija conducerii superioare de partid și de stat, minele Văii Jiului au fost dotate cu utilaje de cea mai mare tehnicitate. Minerii, cadrele tehnice au înțeles rostul mecanizării și au dovedit multă stăruință și pasiune pentru extinderea noilor tehnologii, pentru adaptarea utilajelor moderne condițiilor specifice de zăcămînt, exploatării lor eu maximă eficiență".Analizând în profunzime rezultatele în extinderea mecanizării, vorbitorul a făcut referiri critice la o seamă de neajunsuri în ceea ce privește folosirea la capacitate maximă a mașinilor și instalațiilor din dotare- Vorbind de rezervele multiple în această direcție, directorul tehnic a înfățișat măsurile de valorificare a acestora, întreprinse de conducerea C.M-V.J., precum și direcțiile de acțiune ale unităților pentru a atinge indicatori maximi în exploatarea utilajelor, creșterile de producție și productivitate pe care le incumbă tehnologia avansată.

—

Angajamentul asumat pe anul 1980
U/M Angajament 

de depășire
Indicatorul

• Valoarea prod, nete industriale mii 
lei

5 000

• Valoarea prod, marfă industrială 7 000• Producția de cărbune extras tone 28 000• Producția de cărbune net tone 25 000
din care :

— huilă netă tone 25 000

•
din aceasta :

— huilă spăl. pt. cocs și semicocs 
Productivitatea muncii calculată cu valoarea lei /

2 700

prod, nete pers. 125• Cheltuieli de prod, la 1 000 lei producție 
marfă lei - 1,4

din care :
— la cheltuieli materiale lei - 0,8• REDUCEREA CONSUMURILOR 
MATERIALE

— metal tone 50
— energie electrică Mwh 3 450
— combustibil convențional t. c. c. 500• Indice de utilizare a mașinilor unelte % 0,1

• Producția netă a organizațiilor de construcții
mii 
lei 300• ECONOMII DE MATERIALE LA ■ - ■ • ă• LUCRĂRILE DE INVESTIȚII

— metal tone 6
— ciment •• - 15
- lemn + cherestea m.c. 5• Productivit. muncii la org. de constr. montaj 
calc, cu vol. prod, de C + M lei + 280• Chelt, totale la 1 000 lei prod, de C + M lei - 0,8

- ■<

Direcții principale de
In cadrul adunării s-a reliefat cu pregnanță 

faptul că, pe lingă rezultatele bune înregistrate in 
activitatea colectivelor din unitățiile miniere, a 
consiliului oamenilor muncii de la C.M.V.J. s-au ma

nifestat și neajunsuri care au condus la nereaiizarea 
sarcinilor de extracție, la restanțe in livrarea cărbu
nelui, în special pentru cocs. De aceea li s-a cerut 
conducerilor unităților miniere și combinatului să-și 
raporteze activitatea nu atît Ia anul trecut față de 
care s-au marcat, cum era și firesc, creșteri, ci față 
de plan, fală de care s-au înregistrat nerealizări.

Cauzele acestora nu trebuie căutate în altă parte 
ci in propria activitate, ele constituind principalele 
direcții de acțiune pentru îmbunătățirea continuă a 
activității în vederea realizării exemplare a sarcinilor 

planului pe acest an și pregătirii temeinice a cinci
nalului viitor. Una dintre aceste reale rezerve de spo
rire a producției de cărbune este ridicarea gradu
lui de folosire a utilajelor, în general, și a comple
xelor mecanizate, în special. Aceasta cere ca utilajele 
moderne cu care sînt dotate minele să fie folosite 
la capacitate, cu eficiență sporită. Trebuie organizată 
temeinic activitatea de revizii și reparații astfel ca 
timpul de funcționare să crească pe seama reducerii 
staționărilor accidentale. In același scop în adunare 
s-a recomandat luarea de măsuri pentru a se stator
nici o ordine desăvîrșită în atelierele mecanice, în 
întreaga activitate Pe întreprindere de revizuire și 
reparare a utilajelor.

In cadrul dezbaterilor s-a subliniat, de asemenea, 
necesitatea întreprinderii tuturor măsurilor pentru 
creșterea productivității muncii. Evident, este vorba 
de crearea condițiilor necesare tuturor formațiilor de 
lucru, astfel ca toate brigăzile să-și realizeze sarcinile 
stabilite prin plan. Aceasta pentru că, în prezent, cele 
36 la sută de brigăzi ce nu-și realizează sarcinile, din 
diferite motive — aprovizionarea defectuoasă, nepla- 
sarea posturilor planificate, slabă îndrumare tehnică, 
defecțiuni și altele — imobilizează o însemnată can
titate de cărbune I’e de altă parte, în scopul creșterii 
productivității muncii trebuie să se acționeze cu mai 
multă fermitate pentru folosirea eficientă a timpu
lui de lucru și a fondului de timp disponibil.

acțiune
Un alt neajuns care a grevat asupra producției 

de cărbune, a eficienței activității și care constituie 
o reală rezervă de creștere a producției, este calitatea 
cărbunelui extras. Din cauza neîncadrării în indicii 
de calitate , unitățile miniere au fost penalizate cu 
însemnate cantități de cărbune, pe de o parte, iar pe 
de altă parte s-au făcut cheltuieli suplimentare pen

tru transportul și prelucrarea sterilului în preparați!. 
Or, trebuie luate măsuri de alegere a șistului vizibil, 
de claubare a lui pe căile de transport. Trebuie acționat 
ferm pentru ca indicatorul de calitate să fie respectat 
cu strictețe de fiecare schimb, brigadă, sector și în
treprindere minieră

In cadrul adunării s-a subliniat necesitatea fo
losirii judicioase a forței de muncă, a dirijării ei cu 
precădere spre abataje, a pregătirii corespunzătoare 
dotării tehnice, necesitatea creșterii rolului maistru
lui și șefului de brigadă în procesul de producție și 
educație a oamenilor muncii. In această ordine de 
Idei se cere întărită munca de cunoaștere și respec
tare a normelor de tehnică a securității muncii.

Pentru asigurarea producției viitoare trebuie 
treprinse măsuri ferme de realizare a planului 
deschideri și pregătiri. Trebuie mai bine folosite 
tilajele de la lucrările de înaintare, să se asigure
ca și in abataje — o aprovizionare corespunzătoare 
și o conducere competentă

S-a cerut, de asemenea, conducerilor tehnice și 
sindicalelor să manifeste o preocupare sporită pen
tru îmbunătățirea condițiilor de muncă șj de viață 
ale oamenilor muncii, să organizeze acțiuni cultu
ral-educative și recreative pentru mineri și familiile 
lor, acțiuni care să conducă la refacerea capacității 
de muncă, la îmbunătățirea continuă a stării de să
nătate a oamenilor muncii.

Toate acestea sînt direcții prioritare de acțiune 
atît pentru consiliul oamenilor muncii de la C.M.V.J., 
fit și pentru conducerile colective ale unităților mi
niere, acțiuni menite șă ducă la îmbunătățirea întregii 
activității, la sporirea producției de cărbune, la reali
zarea exemplară a sarcinilor și angajamentelor asu
mate in întrecerea socialistă.

în
de 
u-
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IN CIRCUMSCRIPȚIILE 
ELECTORALE

ORĂȘENEȘTI

LUPENI — Mariana Mă- 
tăsărean, Stela Chișit și 
Maria Pușcaș, funcționare, (nr. 1); — Ioana Mircea și Maria Păunescu, muncitoare la-I.F.A. Vîscoza, (nr- 5), — Anton Duban, șef echipă, și Cornel Borza, maistru, I.M. Lupeni, (nr. 
16); — Aurel Angheluș, secretar al comitetului o- rășenesc de partid, (nr. 21);
— Viorica Bogdan, secretară. a comitetului orășenesc U.T.C., și Dora Staicu, secretara comitetului U.T.C. de la I.F.A. „Vîscoza", (nr. 24) ; — Gizeia Sabău, șef birou financiar la consiliul popular orășenesc, și Elisa- 
beta Nagy, inspector personal la preparați®; (nr. 26); " președintele sindicatului de Bărbăteni, și Angela Ma
nea, președinta comitetului sindicatului de la I.F.A. „Vîscoza", (nr. 27); — Ma
ria Vîrban și Maria Gîrde, lucrătoare la I.C.S. Mixtă, (nr. 4) ; — Viorica Stingă, 
Maria Trifan și Margareta 
Varga, muncitoare la pre- parație, (nr. 9); — loan 
Sav si loan Lițcan, maiștri la I.M. Bărbăteni, (nr. 10);
— Alexandrina Vasiu, Ele-

23); —director 
Catalina la I-C.S.

*•>
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preparați®;
Ion Pădureanu,comitetului la I.M.
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FILME

17 februarie
No- tobe-PETROȘANI — 7 

iembrie : Dansul lor, seriile I-H; Republi
ca: Ultimul Fleksness;
Unirea: Cineva ca

PETRILA: Adio, rămîn cu tine
LONEA : Piedone fricanul, seriile I-II.
ANINOASA: Capcanăpentru rată.
VULCAN: Umbra lui Casey.
LUPENI -Omul care 

Muncitoresc;muzicii
URICANI: fără lăutari.

tine, darA-
neInCultural : trebuie; ritmul
Nu pot trăi

18 februarie
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Hamlet, seriile I—II ; Republica : Recviemul mort ii; Unirea; Mi-e teamă, seriile I—H.
PE1RILA : Adio, dar rămîn eu tine-
LONEA; Omul care ne trebuie.
VULCAN : Din copilăria mea.
LUPENI — Cultural : Olga și poetul; Muncitoresc : In ritmul muzicii-
URICANI: Nu pot trăi fără lăutari.

TV

Duminică, 17 februarie9,00 Tot înainte I9,20 Film pentru copii; „Băiatul furtunii" (H).Viața satului.Bucuriile muzicii. Ciclul „Mari opere mozartiene".De strajă patriei.
Telex.

10,0011.4512,3013,0013,05 Album duminical. 
Umor și muzică : momente vesele, muzică, versuri, ba" let.

14,00 Woody — ciocăni- 
toarea buclucașă.

na Burciu și Viorica Rus, lucrătoare la I.C.S. Mixtă, (nr. 11); — Ladislau Ke- 
restes, profesor, Iren Nagy, învățătoare, (nr. 

loan Pîrvulescu, I-C.S. Mixtă, și Rad, șef unitate Mixtă, (nr/ 30).
VULCAN — Maria Iuga, laborantă, secretară a comitetului orășenesc de partid Vulcan, (nr 14); — 

Alexandru Buriană și Ion 
Postelnicu, maiștri la preparația Coroești, (nr. 15);
— Romică Pora și Dumitru 
Bulzan, tehnicieni, (nr. 16);

— Gheorghe Săcăiiiș, prim-secretar al Comitetului o- rășenesc de partid Vulcan, (nr. 17) ; — Horia Mîrza, șef depozit Competrol, și 
Gheorghe Pardos, tehnician I.M. Vulcan, (nr. 18); —
Margareta Surulescu, inspector spațiu locativ la consiliul popular orășenesc, și Violeta Filip, desenatoare la I.M, Vulcan, (nr. 19);
— Gheorghe Lăzăresc, secretar al. comitetului orășenesc de partid Vulcan, (20); — Ana Giurgiulescu șl Viorel Potroacă, subin-gineri, (nr. 21); — Fulviu 
Isacu și Ladislau Balașiu. medici la spitalul Vulcan, (nr. 22); — Gheorghe Go- 
leanu — prim-secretar al comitetului orășenesc U.T.C. și Ioana Borbeli, secretara comitetului U.T.C. de la preparația Coroești,

tehnician, ambii de la I.M. Uricani. (nr. 16); — Ileana 
Todca Szirka și Maria Mo- 
joatcă, casnice, (nr. 20); — 
Pompiliu Caragca și Do
rin Costca, prof--sori, (nr. 21); — Caro] Schreter, director, și Francisc Hege- 
dus, inginer, ambii de la I.M. Uricani, (nr. 22).

PETRILA: — Elena Mo
rar și Emilia lenei, educatoare la creșa-grădiniță Petrila, (nr. 13); — Petru 
Satmari, lucrător în comerț, și Alexandru Zarroc, maistru I.M. Lonea. (nr. 14); 
Rodica Marhan, la preparația Petrila, 

lexandru Aruncuteanu, di- Zorița Popa, ingineră rector U.E.P., Nicolae Slă- 
vei si Stefan Țintă, ingineri la U.E.P., (nr. 31).

URICANI — loan 
nă, contabil șef, și i 
Gava, inginer, ambii ș I.M. Uricani, (nr. 8); 
Virgil Murgu, directorul Șc. generale Uricani și: Eu
gen Țișeheș, medic, (nr. 14); 
—■ Uie Buzatu, inspector financiar la consiliul popular orășenesc, și. Livius Bo
ta, tehnician I.M Uricani, (nr. 17); — Traian Pavelo- 
nesc, revizor tehnic la U.M.T.C.F., și Vasile I. Su- 
ciu, miner, la I.M. (nr. 19); — loan 
Nicușor I. Neagu, la I.M. Uricani, 
— Cornel Bololoi, secretarul comitetului partid, și

23); — Luiza Moțăianu și 
Irina Berkoczi, lucrătoare în comerț, (nr. 24); — Vir
ginia Roșea, profesoară, președinta comitetului orășenesc al fettleilor și Ion 
Ancuța, profesor, directorul șc. gen. nr. 4,. (nr. 26); — 
Dumitra Drăgoi și Silvia 
Pantiloi, subinginere. (nr. 25); — Alexandru Plic și 
Profir Cuciuc, pensionari, (nr. 27); — Ana Jilea și 
Ilina -Alb, casnice, (nr. 28); 
— Miron Butaru și Vasile 
Pîrvulescu, ingineri la I.M. Paroșeni, (nr. 29); — 
Vlaicu Petru și loan Mar- 
cuș, țărani, (nr. 30); — A-

Gea- 
Sever de la

Uricani, 
Cosei și lăcătuși (nr. 23)'; maistru, de 

Miluță Rugină,

ingineră
la I.M. Lonea, (nr. 15); — Du

mitru Grunță, vicepreședintele consiliului popular orășenesc Petrila. (nr. 16); — Liviu Drăgan, și 
Ioan Duma, tehnicieni, (nr. 20); — cretară șenesc 
Tăian, la I.M.
Alexandru Prinț, economist la I.M. Petrila, (nr. 22) ; , 
— Ladislau Schmidt și 
Rudolf Wuk, maiștri, (nr. 22); — Ioana Caraconcea și Virginia Blaj, contabile, (nr. 24); — Gheorghe Poe- 
naru, miner ș'ef de brigadă I.M. Lonea,
Eugenia Ianc și 
cea, muncitoare nea, (nr. 26)

Victoria Sicoe, se- a comitetului oră- de partid, și Ana ambele subinginere Lonea, (nr, 21); —

I
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Lor, frumosul
vorbelor omagiale

(Urmare' din pagina I)ușor, dar se realizează numai cu disciplină. Pentru că, de fapt, la „drumurile de fier" na trebuie să fie tot fier!".Pe lingă trenul formare, Eugen lăjan și Petru caș, doi tineri de revizie, verifică starea bandajelor, fixarea acestora pe roată. Lovesc cu ciocanul în fiecare roată și trec mai departe. „Ce verificare-i asta ?“ — mă întreb, iar Petru Farcaș mă lămurește: „trebuie să ai ureche muzicală, dacă sunetul e neclar, înseamnă că ceva e în lă“...
Nre 22504. Mecanicii Constantin Lăban și Ștefan Ciugulea ne arată sala mașinilor — o uzină în miniatură — o uzină în care lucrează doar doi oameni. Peste trei minute se dă plecarea. Un șuierat scurt și garnitura de

discipli-de...în Să- Far-' lăcătuși

neregu-e aflăm la locomotivei ce de 7450 va remorca
bordul electri- CP, catrenul

1

I

1
vagoane e pusă în mișcare. Drum imn! De acum trenul 22504 e urmărit din turn prin celulele de secțiuni izolate. Drumul său va fi urmărit cu atenție, nu se pbate întîmpla ni- , mic deosebit în parcursul ] său. ț’’y iua sau noaptea,. pe l, viscol sau ploaie, ? prin nămeții de <

î 
I*
I

zeci de mii
CEFERIȘTII

zăpadă, mii, de oameni, veghează drumul bun, în siguranță, transportul fără probleme al mărfurilor, al bunului cel mai de preț — omul. Aceasta este datoria lor, pe care și-o îndeplinesc cu cinste- Să ne gîndim, așadar, întotdeauna cînd stăm ce- ,. mozi în compartimentul ț unui tren. Ia oamenii în i uniformă de ceferiști ca- ? re, dintr-un ilustru ano- ț nimat, asigură buna des- | fășurare a unei activități — cheie în economia ' noastră națională în viața socială. Acum, de Ziua lor să le trimitem înaltul gîndului și frumosul vorbelor omagiale. Pentru că merită! La mulți ani drum bun, ceferiști!
%
I
I(nr. 25);

Doina Gre- 
la I.M. I.O-

14.20 Instantanee pe glob. Episodul „Călători românia. în Orient", Muzică și poezie.15.50 Șah — emisiune realizată și prezentată de maestra internațională Eli- sabeta Polihroniade.16,00 Anul sportiv 1979 (partea a VII-a — ultima).17,00 Film serial: „Linia 
maritimă Onedin".18,00 Anunțuri și muzică.18,05 Micul ecran pentru cei mici.18.20 De ziua ceferiștilor.18,45 în actualitate: Pregătirea alegerilor de 9 martie !19,00 Telejurnal.19.20 Antena „CîntăriiR om â n i e i “. (Em is i-une realizată în județul Maramureș.20,30 Film artistic; „Nu 
te lăsa, băiete". Premieră pe țară. Producție a studiourilor americane.21.50 Telejurnal. Sport.
18 februarie16,00 Emisiune în limba maghiară.18.50 1001 de seri. 19,00 Telejurnal.19,20 In actualitate: Pregătirea alegerilor de la 9 martie!19,30 La ordinea zilei în economieCadran mondial: Congresul ai XII-lea al Partidului Comunist Român. Orientări majore ale politicii externe românești.20,10 Documentar științific.Horn.ii foileton:

Primarul din Cas
terbridge. Producție BBC. Ecranizare după romanul cu lași nume al Thomas Hardy".21.50 Telejurnal.

19,50

21,00
acelui

i

i
!
1

i

. • Astăzi, la ora 10. la clubul din Petrila are loc un recital de poezie sub genericul „Votăm o- dată cu țara", susținut de membrii cercului de recitatori ai clubului.• Vineri, 15 februarie, la Secția de preparare a cărbunelui Coroești. a fost organizată o aduna- , re pentru depunerea can- 
I didaturilor în alegerile 
I de la 9 martie. Cu acest 
l prilej grupul folk al Li-

ceului industrial, pionierii recitatori de la Școala generală nr. 1 și taraful de muzică popularii al clubului sindicatelor din Vulcan au prezentat un bogat program artistic.• Ieri, la ora 10, clubul sindicatelor din Vulcan a găzduit întîlnirea dintre tovarășul Nicolae Hațegan, șeful stației C.F.R. Vulcan, cu pionieri din oraș, urmată de un concurs literar cu tema „Chipul muncitorului oglindit în literatură-.• Tinerii ostași ai

companiei de pompieri din Petroșani s-au în- tîlnit vineri cu șeful A- telierului de .zonă C.F.R. Petroșani, Dumitru Susan. Invitatul a vorbit tinerilor despre tradițiile revoluționare ale muncitorilor ceferiști și despre munca lor rodnică pusă în slujba construcției socialiste în patria noastră. (1. Jitea)• Complet renovat igienizat, frigorifice revizuite reparate,

desfacere a cărnii nr. 100 din Petroșani a fost redeschis, ieri, 16 februarie.• Minerii Petrilei vor putea servi, de acum încolo, la masa caldă dinaintea șutului specialitatea bucătarului Arsenoiu fasole cu Le dorim
Mihai— iahnie de cîrnați prăjiți, poftă bună !

1

ziCTUz! litzht4 în iu* g

Situația din Rhodesia
SALISBURY 16 (Ager- pres). La Salisbury au fost anunțate rezultatele oficiale definitive ale alegerilor de la 4 februarie, electoratul alb a chemat să desemneze de deputați din totalul de 100 de membri ai viitorului parlament al țării.

cînd fost
20

LA ÎNCHEIEREA VIZI
TEI în R.S. Vietnam a delegației de partid și guvernamentale cehoslovace, condusă de Gustav Husak. secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R.S. Cehoslovace, care a purtat convorbiri cu delegația R.S. Vietnam, condusă de Le Duan, secretar gereral al C.C. al P.C.V., au fost semnate un tratat de prietenie și colaborare între cele două, țări, precum și un comunicat comun

POTRIVIT DATELOR 
PUBLICATE de municipalitate, populația capitalei Japoniei era la 1 ianuarie a.c. de 11 681 581 persoane.

IN CONTINUAREA MA
NIFESTĂRILOR organizate la Lîege, în cadrul „Zi-

Rubrică
Turna

realizată de 
țAțArcAȘieu instalațiileȘi magazinul de

S I» ORT

Mandatele au revenit unor membri ai Frontului Rhodesian — partid condus de șeful fostului regim minoritar, Ian Smith, — 14 dintre ei fiind declarați aleși din oficiu, întrucît în circumscripțiile respective nu au existat contracandi- dați. “

Fotbal: ITALIA -
ROMA 16 (Agerpres). Pe stadionul „San Paolo" din Napoli, pe un timp primăvăratec și în prezenta 

a circa 50 000 de spectatori, 
s-a desfășurat meciul internațional amical de fotbal. dintre selecționatele Italiei și României. Partida, viu disputată și de înalt nivel tehnic și spec-cu 2—1tacular victoria (0—0) a onorabil noastră,lelor românești", la Centrul cultural din Chenee a avut loc o seară culturalii românească.

SECRETARUL GENE
RAL AL O.N.U., Kurt Waldheim, a dat publicității, la sediul din New York al Națiunilor Unite, proiectul ordinii de zi preliminare a celei de-a 35-a sesiuni a Adunării Generale, care va începe la 16 septembrie 1980. Pe ordinea de zi preliminară figurează practic, toate problemele majore ale vieții internaționale actuale.

GRUPUL ȚARILOR IS
LAMICE la O.N.U. a cerut convocarea Consiliului de Securitate pentru exami
narea situației „grave și îngrijorătoare" create prin noile măsuri anunțate de Israel privind constituirea unor așezări israeliene în zona orașului Hebron, pe malul occidental al Iordanului.

s-a încheiat la limită: gazdelor, rezultat pentru echipa care mai ales, în repriza secundă, a dat o replică viguroasă celebrei „Squadra Azzurra". După o primă repriză în care au jucat mai prudent, la reluare au ieșit cînd de fotbaliștii români decis la atac, jitia egal la egal cu
NEWpres). După

a trei „manșe" în proba feminină de sanie din cadrul J.O. de la Lake Placid, în fruntea clasamentului se află Vera Zozulia (U.R.S.S.) cu r57”416/l"00. Sportivele românce Maria Maioru și Elena Stan o- cupă locurile 20 și, respectiv, 22 cu timpul de 2'03”082Z1000 și 2’03”426/ 1000. La masculin, condu
ce acum italianul Ernst Haspinger cu 2’10”860/1000. Fostul lider Dettlef Gunther (RD. Germană) s-a răsturnat la o turnantă și a pierdut secunde prețioase. In prezent, Dettlef Gunther ocupă locul 9, înaintea ultimei manșe.

YORK 16 (Ager- desfășurarea .» ■

ROMÂNIA 2—1valoroșii lor parteneri. In minutul 52, fotbaliștii români deschid scorul: Ște- fănescu a interceptat un balon, a pasat în adînci- me la Boloni, acesta l-a depășit pe Cabrini, a pătruns în careu și a șutat în... bară, de unde mingea 
a poposit în plasă fără ca portarul Bordon să poată interveni. După 5 minute, Colovatti egalează reluînd cu capul balonul în poarta lui Iordache la un corner executat de Causio. In continuare jocul, se menține echilibrat. Se părea că meciul se' va încheia la egalitate, dar în minutul 86 Causio, a marcat golul victoriei formației italiene dar din poziție de ofsaid.

Olimpiada albăLa patinaj artistic, în y)roba de dans, conduce cuplul Natalia Liniciuk — Genadie Karponoșov (U.R.S.S.) cu 40,40 puncte, iar la perechi după desfășurarea programului scurt, pe primul loc se a- flă Irina Rodnina — Aleksandr Zaițev (U.R.S.S.) cu 41,96 puncte.După cum s-a mai anunțat, proba masculină de 508 m a revenit patinatorului american Eric Hei- den cu timpul de 38”03Z 1W. Patinatorii români Vasile Coros și Dezideriu Jenei s-au clasat, în ordine, pe locurile 27 și 30, cu rezultatul de 40”307100 și, respectiv, 40”84/100.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, sir. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat),. 4 24 64 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.


