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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, j
împreună cu tovarășa

Elena Ceaușescu, va efectua [ 
o vizită de prietenie în 

Republica Populară BulgariaTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general i al Partidului Comunist Român, președintele Repu- j blicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, va efectua, începînd de astăzi, o i vizită de prietenie în Republica Populară Bulgaria, la invitația tovarășului Todor Jivkov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria.
în lumina indicațiilor șl orientărilor

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
la recenta Plenară a C.C. al P.C.R.

Spirit revoluționar, 
dăruire comunistă 
pentru dezvoltarea 

multilaterală a patrieiRealizările dobîndite în cum realizările de pînă anii construcției socia- acum reflectă munca pli- liste, mai cu seamă în. e- tapa inaugurată de Con-cons- nă de abnegație a comuniștilor, lipsurile și neajunsurile aparțin în aceeași măsură organizațiilor de partid, care nu au acționat cu toată fermitatea pentru perfecționarea necontenită a vieții economice și social- politice. Din practica vieții s-au _ desprins numeroase exemple care au dovedit că formalismul, rutina din munca unor organizații de partid nu au avut o altă consecin- diminuarea re- îndatorirea a oi-gani- partid este a promova cu nova-

CU PLANUL
LA I. M. URICANI

deși merită generalizată

T R I M E S T R I A fi 
ÎNDEPLINIT

ȚÂRIt CITMAI MULT CÂRBUNII

O experiență care 
trebuie cunoscută

greșul al ȚX-lea, tituie, după cum a reliefat din nou secretarul general al partidului la recenta plenară a C.C, al P.C.R., rodul activității creatoare a întregului popor, ai muncii entuziaste â comuniștilor, 
„Avem un partid puter
nic și unit", q spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, argumentînd apoi că în procesul construcției socialiste a crescut continuu rolul său de factor politic conducător în înfăptuirea sarcinilor dezvoltării patriei noastre.în mod obiectiv, secretarul general al partidului a arătat însă, că așa (Continuare în pag. a 2-a)

Despre cele două complexe de mare înălțime de Ia mina Uricanî, și despre oamenii. care Ie mî- abatajul era numai

ță decît i alizărilor. principală zațiilor de aceea de fermitate spiritul

nuiesg, s-a mai scris. De data aceasta, am adre? sat o singură întrebare: 
„Cum lucrați și care sînt 
măsurile tehnico-organi- 
zatorice pe care le între
prindeți pentru a obți
ne rezultate de excepție?" 

PETRU MANDRIȘ, 
miner,,șef de brigadă Ia 
sectorul II A: „împreună ■ cu cei 40 de ortaci, lu-

crez cu complexul mare înălțime din panoul 5,.stratul 17—18. Să nu creadă cineva că noi n-am' avut greutăți. în 1983, prin iunie — iulie, de schimb buni,Mironescu, Ion can și Ilie Lețean. mosfera de lucru e celentă. Lăcătușii și lectricienii C...7 în acordul brigăzii, lectricienii sînt bainieri. Lăcătușii ajutori de și se ocupă de partea de hidraulică. Modul în care lucrăm noi nu constituie un secret. Totul e să ai oameni bine pregătiți, policalificați. Și noi

ASTĂZI, LA PETROȘANI

întreținere. Acum tăiem două fîșii pe zi, cu o a- vansare de 1 m. Norma este de o fîșie și jumătate, dar cînd nu probleme forțăm tăierea ca. în cazul unor eventuale defecte sau surpări, să avem asigurat „planul". Actualul panou e destul de dificil. Azi, e drept, mîine... Cîteodată

merge „fest“. în 15 martie de exemplu, am avut posibilitatea să tăiem 3 fîșiî, ceea ce e o realizare deosebită.-- Am șefi Mihai Cisteli- At- ex- e- sînt „prinși* E- și com- sînt combai nieri
avem
even-

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Brigadierul Vasile Pa
vel conduce una dintre 
formațiile de lucru cu 
bune rezultate din sec
torul XI al minei Petri- 
la. In imagine, schimbul 
condus de Gherasim 
Tamaș, din cadrul bri
găzii mai sus amijitite, 
care efectuează repa
rația capitală a puțului 
2 Est.

Foto: Cristian ȘTEFAN

Hotărirea colectivului 
de la mina Aninoasa* 

ONORAREA 
EXEMPLARĂ A 

ANGAJAMENTELOR 
ASUMATE 
(In pagina a 3-a)

întreprinderea minieră Paroșeni•De Ia îng. Iosif Bocan, directorul I.M. Paroșeni, aflăm că și acest harnic colectiv de muncă și-a îndeplinit cu 4 zile mai devreme sarcinile de. .plan aferente trimestrului I .al anului. în luna ianuarie, producția extrasă suplimentar. din abatajele minei a fost de 6000 tone, în februarie de 5000 tone, iar la zi, aceasta se apropie de 4000 tone de cărbune. Există premise ca trimestrul I să fie încheiat cu un plus de peste 15 000 tone'de cărbune. Cel mai bun sector de producție este sectorul I, în cadrul căruia lucrează brigada condusă de Gavrilă Mesaroș, care, prin folosirea mecanizării, realizează productivități de 15—16 tone pe post. La rîndul lor, minerii din brigada condusă de Nicolae Brutu, Iu- crînd în condiții clasice, cu susținere individuală, obțin productivități de pînă la 10 tone pe post. (M.B.)
Urgențe în investițiile anului 1984

„Atelierul artel#r“Astăzi, la ora 18, sala \ mare a Casei de cultură din Petroșani găzduiește cea de a doua acțiune sub genericul „Atelierul artelor". Concepută ca un spectacol de varietăți, manifestarea are, în primul rînd, un rol educativ, participanții fiind, în majoritate, elevi.’ în cadrul acțiunii de astă scară se va prezenta muzică, poezie, umor. Invitații acțiunii sînt Constantin Ar- vinte, de Ia Uniunea compozitorilor din România și scriitorul hunedorean Neculai Chirica. Acesta din urmă, tălmăcitorul în limba română al lui Francois Villon, se va prezenta tinerilor spectatori și cu noul său volum. „Simfonie în albastru". Iubitorilor de muzică și literatură le vor fi acordate'autografe. în finalul spectacolului, ca de obicei, va cînta grupul vocal instrumental „Acustic". (M.B.)

Să sporim zestrea de frumos 
și util a localităților noastreDatele calendarului și aspectul vremii din timele atestă că măvara, I tineririi și | rii, a intrat în drepturi să de Tăcut multe , depline. Tradițional, în | această perioadă, au loc [ în Valea noastră ample acțlunj cetățenești, de înfrumusețare a tuturor localităților. Aceste acțiuni au început. în cartiere, pe străzi. în incintele întreprinderilor și instituțiilor, în grădini sînt în toi plantările, de arbori ornamentali pomi fructiferi. Mii cetățeni, tineri . ’ nici, au luat parte la primele acțiuni de curățenie și înfrumusețare care au imprimat unor zone o notă îngrijită, .de pros- ganizate pețime.

anotimpul în- toate localitățileînfrumuseța- Văii Jiului mai sînt în- 
tre- buri gospodărești urgente, dintre care cele vi- zînd curățenia și ordinea trebuie să se afle în teriția Iare, a ciațlildr de locatari, tuturor cetățenilor, cum precizează art. 7 Legii nr. 10/1982, participarea de .masă la acțiunile patriotice din această perioadă constituie o înaltă încjătbrire civică.

„Cetățenii, se spune în actul normativ menționat, au obligația de a 
participa la acțiunile or- 

de consiliile 
populare, comitetele de

.... — —......... i a-conșiliilor popu-. comitetelor aso- a Așa alsi de și vîrst-

cetățeni și a- 
sociațiile de 
locatari, pen
tru buna 
gospodărire a 
localităților, 

curățeniei și 
comu

păstrarea 
înfrumusețarea 
nelor, orașelor și munici
piilor, ridicarea aspectu
lui estetic al acestora, 
întărirea ordinii și disci
plinei publice".Important este acum ca dorința unanimă de a trăi și munci într-o a ș e z a. r ef corespunzător gospodărită, să fie transpusă ■ în fapte prin inițiativa și contribuția tuturor. : *
CETĂȚENI ! Partici

pați în număr cît mai 
mare la îmbogățirea 
zestrei de util și fru
mos a localităților Văii 
Jiului !

I 
I
I

I

Probleme acute impun 
prezența proiectantului 

pe șantierul de la I.U.M.P.Una din urgențele investițiilor anului 19'84prezintă finalizarea lucrărilor de montaj dezvoltării și
o re-construcții și de pe șantierul ____ . modernizării întreprinderii de utilaj minier Petroșani. De respectarea termenelor de punere în funcțiune a noii turnătorii. și a secției pentru echipament hidraulic/ depinde, în mod hotă- rîtor, fabricarea lor miniere,' condițiilor de .. tehnologiilor extracție a cărbunelui.Constructorii depun eforturi susținute pentru respectarea graficelor de execuție. In perioada care a trecut de la începutul a- cestui an, față de sarcina planificată, valoarea lu- crărilor de construcții și montaje executate a fost măi mare cu peste 4 milioane lei. Este meritoriu, îndeosebi, faptul că majoritatea lucrărilor prevăzute pe obiective în graficul de execuție din primul trimestru al anului sînt la zi, în ciuda difi-

utilâje- asigurareă extindere a moderne de

cultăților care au existat 1 în perioada lunilor ianuarie și februarie. Pentru strădaniile depuse>pot fi ’evidențiate formațiile de constructori din. subordi- nOa maistrului Gheorghe Duma, echipele de beto- niști, fiefar-betoniști Și dulgheri conduse de Vasile Cozmîrică, Mihai Aioa- nei și Petre Diviliuc.Din discuțiile purtate Ia fața locului cu cei ce răspund de finalizarea lucrărilor de construcții și montaj pe acest șantier s-a desprins concluzia că forța de muncă, utilajele și materialele sînt asigurate la nivelul necesarului. Din punctul de vedere al constructorilor, există create toate condițiile pentru respectarea termenului de 31 mai cînd este prevăzu- ‘ tă punerea. în funcțiune în probe tehnologice a secției de hidraulică și a Jhoii turnătorii. Dar existăoși oViorel STRĂUȚ

(Continuare în pag, a 2-a)
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Steagul roșu

Viața social-economică solicită

Pregătirea instructîv-educativă a elevilorȘtiință cu un larg domeniu de aplicabilitate, informatica a apărut ca o necesitate în fața exploziei informaționale din lumea contemporană precum și a vieții sociale tot mai complexe. Ea este chemată ca, alături de electronică, automatică, cibernetică ,să contribuie - la realizarea unei economii moderne, — lin Ud rea de înalt nivel tehnic, de mare productivitate șî e- ficiență. Aceasta presupune însă crearea și specializarea continuă ia. cadrelor care lucrează în acest domeniu. Informatica este indisolubil legată de- matematică și de a- ceea oricărei probleme de rezolvat cu ajutorul calculatorului îi este necesar un model matematic, un algoritm.O pregătire. tot

ate cu calificative maxime la faza județeană și chiar națională. Rezultat’ al muncii depuse, al interesului tot mai mare pentru profilul nostru, ; șînt și succesele de la e- tapa pe țară a concursului pe meserii din cele 6 licee de informatică (locul III — eleva Mariana Iancu și IV — elevul A- - în 1982 și

școală, organizat ca oficiu de calcul. Elevii au Ia dispoziție 4 laboratoare dotate cu perforatoare și verificatoare de cartele, cu mașini electronice de birou, cu mașini de facturat, contabilizat și un microcalculator FELTX M-18. Pentru a ridica și mai mult nivelul instruirii practice se impune dotarea cu un minical-
Orientarea școlară și profesională

. .. maiînaltă în sensul celor a- rătate mai sus se asigură prin cele 6 licee de matematică-fizieă, cu profil de informatică, din București, Cluj-Napoca, iași, Timișoara, Brașov și* Petroșani. Reprofilarea liceului nostru, în a- nul 1977, este O expresie a grijii partidului și statului față de condițiile soCial-cuIturale ale oamenilor muncii din Valea Jiului. Multi dintre absolvenții celor cinci promoții s-au încadrat în unitățile de informatică diri județele Hunedoara, Alba. Sibiu, Gorj, Vîl- cea, Argeș, Giurgiu, Teleorman/ sau Dîmbovița, iar alții și-au continuat studiile în învățămîn- tul superior. Indiferent de drumul pe care l-au urmat după absolvire, e- levii liceului nostru au dovedit că ștăpînesc bine noțiunile de informatică predate Ia. orele , de curs, și de instruire practică.în cercurile de specialitate s-au elaborat lucrări ale elevilor,, apreci- k______________________

locul II — eleva Adriana Sufletu, în 1983).începi nd cu acest școlar, s-a aplicat comună a M.E.I.I.C.C.I. pentru predarea disciplinelor de litate în aceeași dă
an în liceul' .. nostru metodologia și aspecia- perioa- cu instruirea practică, asigurîndu-se o corelare a cunoștințelor și deprinderilor dobîndite, însușirea în mai bune condiții a meseriilor (o- perator echipamente de culegere, introducere, transmitere și prelucrare primară a datelor — treapta I; analist-ajutor, programator-ajutor și o- perator calculator electronic — treapta a Il-a). Instruirea practică se desfășoară în atelierul

culator FELIX M-100, astfel îneît să putem realiza totalitatea operațiilor de rulare și operare, creîndu-se posibilitatea ’ încheierii! unor contracte cu unități economice din municipiu.Cunoștințele asimilateIa M.A.T.C. oferă elevilor un instrument matematic necesar rezolvării unor probleme economice și tehnico-științifice cu aj utorul calculatorului/ utilizînd limbajele de programare studiate în clasele X—XII. Pentru a realiza o și mai concretă legătură cu producția, elevii din clasele terminale (X și XII) c- fectuează cite două săptămîni de instruire practică la Centrul de calcul

electronic al e.M.V, J,, precum și la instalațiile și oficiile de calcul de la B.J.A.T.M., I.C.M.M.,I.P.S.R.U.E.E.M., I.M. Livezeni, I.M. Dîlja, I.M. Lupeni. Această activitate, începută în actualul an școlar, este susceptibilă de importante perfecționări prin colaborarea cu unitățile' de informatică și în folosul pregătirii Viitoarelor cadre pentru aceste unități. Rezultatul final al instruirii tehnologice și practice se concretizează în proiectele de diplomă pe care elevii le elaborează în clasa a XII-a și le susțin în examenul de bacalaureat.Sub conducerea organizației de partid din școală, sîntem hotărîți să asigurăm creșterea răspunderii fiecărui cadru didactic pentru pregătirea lecțiilor, creșterea nivelului de pregătire a elevilor, asigurarea încadrării în producție a absolvenților noștri și afirmarea lor în rezolvarea problemelor specifice mineritului.
Prof. C. ZAVOIANU, 

șeful catedrei de infor
matică de Ia Liceul 

matcmatică-fizică, 
Petroșani

SPIRIT REVOLUȚIONARpentru interesele generale ale poporului.
Se cere, deci, combați* 

vitate față de neajunsuri, 
spirit critic, exigență fa
ță de orice manifestare de 
automulțumire. Se cere cu
raj în promovarea nou
lui, o gînăire înaintată, 
clarvăzătoare, o atitudine 
pătrunsă de responsabili
tate în fața sarcinilor.Cu aceste trăsături, organizațiile de partid din Valea Jiului, asemenea celor din întreaga țară, sînt chemate să-și îndeplinească rolul și menirea în conducerea vieții social- economice,, pentru a întîm- - pina evenimentele politice ale acestui an cu realizări tot mai bune, la nivelul posibilităților create și al cerințelor etapei pe care o străbatem. Măsura înaltei dăruiri comuniste, a capacității organizațiilor noastre de partid de a soluționa complexele probleme ce le revin va fi dată, în primă și ultimă instanță, de nivelul realizărilor economice. Măi 

mult cărbune, de calitate 
mai bună și obținut în con
diții eficiente, mai multe utilaje miniere și bunuri ale industriei ușoare vor însemna — prin prisma muncii și vieții de partid — un plus de dăruire comunistă, de răspundere colectivă față de îndeplinirea sarcinilor, un plus de preocupare pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor stabilite de partid: dobîndirea independenței energetice â • țării și accelerarea ritmului de progres al societății noastre socialiste.

(Urmare din pagina 1)tor, de a acționa mereu în sensul progresului, în- deplinindu-și astfel nirea și rolul de hotăritor al. economice și sociale.
„Să pro movăm 

cu tot curajul noul în toa
te sectoarele !“ — a spus secretarul general al partidului, îndemnînd . organizațiile de partid, comuniștii să înlăture, orice piedică în adoptarea de măsuri pentru promovarea spiritului nou, revoluționar, a concepțiilor revoluționare de muncă-, de gîndire. „Partidul nostru, reținem un citat semnificativ din cuvîntarea rostită în încheierea lucrărilor plenarei, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, își va 

putea îndeplini misiunea 
istorică numai dacă nu se 
va opri la dogme, dacă nu 
va rămîne închistat, dacă 
va avea curajul să pri
vească realitățile și să ac
ționeze în concordanță cu 
cerințele legilor obiective 
ale dezvoltării economico- 
sociale !“. Din această autentică judecată de valoa- 
re, se desprinde’ necesitatea ca organizațiile de partid să nu slăbească nici un moment preocupările pentru creșterea rolului lor conducător, să se debaraseze de unele, neajunsuri care mai persistă în munca politico-organizatorică și ideologică, să acționeze mereu cu eficiență sporită în sensul progresului, făcînd dovada înaltei dăruiri a comuniștilor pentru cauza socialismului,

me- factor dezvoltării

NOI CAPTĂRI 
DE APAPentru îmbunătățirea alimentării cu apă a localității reședință de municipiu, în cursul a- cestui an sînt prevăzute în planul de investiții noi captări' de izvoare. Lucrări de cap- i tare sb vor executa pe \ pîrîul Taia si la Jieț. i (V.s.) i

Prezența proiectantului 
pe șantierul I.U.M.P.

(Urmare din pag Dserie de probleme nerezolvate,, care depășesc nivelul competenței constructorilor. Una din acestea este deosebit de acută. Este vorbă de predarea documentației, ■ recalculată după normativul 91 din 1983. Proiectantul general — Institutul de proiectări pentru construcții de mașini București — în sarcina căruia cade asigurarea acestei documentații,, tărăgănează din anul trecut în mod cu totul nejustificat rezolvarea acestei probleme. Ca urmare, la sfîrșitul anului 1983, constructorul avea imobilizate în. banca de investiții lucrări nedecontate în valoare de aproape 5 milioane lei.In comandamentele, de investiții din 9 februarie și 9 martie a.c. reprezentantul proiectantului general a promis că va rezolva această problemă pî- nă la 17 martie. Dar problema a rămas nerezolvată, deși este presantă în perspectiva apropiată a încheierii activității financiare din primul trimestru al a- ; nului.O altă problemă care se ' impune să fie rezolvată

este cea a corelării cifrelor de plan ale constructorilor cu cele ale beneficiarului. Valoarea lucrărilor de construcții și mori* taje prevăzută de forul tutelar al constructorilor — Trustul de construcții și montaje Brașov — este cu mult mai mică decît cea prevăzută de clar. Sub semnul urgenței se află , și eliberarea unor amplasamente pentru începerea lucrărilor de construcții la . obiectivele anexe care condiționează punerea în funcțiune. a noii turnătorii. Este vorba de arii plasamentele pentru depozitul de laminate, depozitul' de șpan și altele pentru, eliberarea cărora s-a stabilit în ultimul comandament de investiții termenul de 23 martie. Dar și acest termen a trecut. Nivelul dotării eu forță de muncă, utilaje și materiale a constructorilor de pe acest■ șantier reclamă cu stringență rezolvarea problemelor ridicate în rînduri- le de mai sus. De aceasta depinde, în mod hotărî-' tor, respectarea termenelor de punere în funcțiune a noilor capacități de producție a utilajelor miniere.

decît benefi-

Experiență care trebuie cunoscută

■ Din acest sfîrșiț 
de martie, studenții cinefili beneficiază de două spectacole săptămî- nale de „Cinematecă". Proiecțiile au Ioc în Aula institutului. Le urăm vizionare plăcută!

(Urmare din pag. 1)avem. Minerul poate ori- ; cînd interveni la un defect electromecanic. Importantă cred că este;' în bunul mers. al producției,, grija . față de utilaj , în timpul exploatării. Noi le îngrijim „ca pe ochii noștri". Simplu, nu ?! Astea sînt „secretele" noastre".N.R. Datorită acestor . „secrete", brigada condusă de Petru Mandriș a extras, de la începutul a- nului, o producție suplimentară de peste 4000 tone de cărbune.Să consemnăm și părerea unui, cadru tehnic, care se ocupă nemijlocit de activitatea brigăzii condu-

se de Ilie Amorăriței, de la sectorul II B.
GACSADI

MAISTRU: „Avem multe... -„secrete", meargă fluxul de port, care are cel ma; re rol în realizarea cinilor. Degeaba dăm bune, dacă „stăm pe2) Rolul maistrului

COLOMAN,mai I) Să trans- ma- sar- căr- ,el“. este la noi literă de lege. Dacă lipsește un om dintr-un punct „cheie" al producției, maistrul trebuie să fie pregătit să-i ia oricînd locul, chiar și pe combină.3) Pregătirea oameni- Ilie care3) Pregătirea lor. La brigada lui Amorăriței, minerii lucrează la galeriile de cap și bază sînt atît de bine pregătiți, îneît nu au / ne*

voie de maistru.4) La această brigadă,pregătirea oamenilor este făcută pe operații de lucru. Spre exemplu, hidraulica, acest domeniu destul de greu în întreaga Vale a Jiului, necesită meseriași de prima mînă. Și noi îi avem. ■/' ■
5) Nu în ultimul rînd disciplina, care la noi este de fier. Asta e tot.
N.R. Nu, nu asta e tot. Mai trebuie spus că brigada lui Ilie Amorăriței a extras de la începutul a- nului, pește plan, mai mult de 1500 tone.Iată, așadar, experiențe care, sîntem convinși, me

rită. cunoscute și generalizate.

£ După faptă și răs
plată. Grupele de' stu- denți care au obținut cele mai bune rezultate în cadrul sesiunii de iarnă, a anului universitar curent, beneficiază, din- partea C,A;S,C., de o excursie, ce va avea loc la sfîr- șitul acestei săptămîni. Este o răsplată firească pentru cei ce dovedesc că se pregătesc eu conștiinciozitate pentru meseria aleasă.

Ion GLUGA, 
student, I.M.P,

l

H MUNCA PATRIOTI
CĂ., Tinerii din organizația U.T.C. 7 B, a minei I.onea, au organizat o acțiune de muncă patriotică. Acțiunea s-a axat pe i cărbunelui de pre- sub silozul de încărcare și fi- îl deranjau la rinichi. MareI i-a fost mirarea, și lui și- medicilor, cînd s-a desco-i perit că are... 3 rinichi. Are 21 de ani, 1,76 m și... 100 kg, este sănătos „tun"I și are o poftă de mînca-

■ CURIOZITATE.cătușui Ladislau Vereș, de curățirea la I.M. Uricani s-a zentat la un control indcă niște... „pietre’ deranjau la rinichi.

■ FOTBAL ’84. De la c li i o ș c ur l i e de difuzare a presei se poate procura revista „Fotbal ’84", un.buletin e- ditat de' Consiliul U.A.S.C. din Centrul Universitar București, cu sprijinul redacției revistei „Via'a studențească". Publicațias-a materializat în recuperarea a două vagoane de esțe dedicată acestei mari cărbune, care au fost ex- victorii a fotbalului rornâ- S-au nesc care este calificarea, Adrian Pentru prima dată, în tur- T neul final al Campiona- 10an tului european de la Paris, și al- g ATELIER AUTO. La Cîmpu lui Neag vor înce
pediate preparației. remarcat uteciștii Gligor, Cornel Ilie, Leșca, Aurel Tăian ții. (G.B.)

pe în curînd lucrările de I construcții pentru un a-I telier de întreținere și re- I parații auto. Atelierul va I deservi utilajele de trans- • port din dotarea prinderilor miniere partea vestică a bazinului | carbonifer al Văii Jiului. |
între- ’ din |

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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Hotărîrea colectivului de la mina Aninoasa

r

în acest început de an, i întreprinderea minieră Aninoasa s-a situat, încă din primele zile, în rîn- dul unităților miniere fruntașe obținînd în lunile ianuarie și februarie o ră ne lia acestui sUcces au stat sporurile de productivitate înregistrate. Astfel, productivitatea muncii planificată în cărbune a fost depășită cu aproape 800 kg pe post, în abataje cu 640 kg pe post și cu 59 kg pe post la nivelul întregii activități pe mină.Aceste cifre sînt semnificative și sintetizează eforturile depuse de minerii noștri pentru creșterea continuă a producției de cărbune extras pe seama depășirilor de productivitate. Nu putem vorbi de succesele înregistrațe de mina Aninoasa, fără să amintim contribuția deosebită a s-___________ ___________ _____________

producție suplimenta- de peste 6000 to- de cărbune. La teme-

re a lucrărilor miniere, de brigăzile de aprovizionare, de electrolăcătuși, de personalul eomparti- Constantin mentului și sectorului de Iacob, pe cele care folo- aeraj și protecțje a mun- sesc tehnologiile de lucru clasice, cum sînt formațiile conduse de Stan Rotaru, Constantin Broască și Mihai Grijuc de la sectorul I, FlOrea Io- nescu și Ernest Vereș de la sectorul II, Sava Robu, Grigore Bădescu, Anton Chimilevschi, Ma- the Francisc și Vasile Me- reuță de la sectorul III, Marcel Cohăl, Geluță Eftimie, Ion Maniliuc și Constantin Ilieș de la sectorul V, Alexandru Ve- reș, Constantin Lăbușcă și Gheorghe Mununar de la sectorul IV.Aceste formații, care își desfășoară activitatea direct la fronturile de lucru, au fost sprijinite e- fieient — și rezultatele obținute demonstrează cu prisosință acest lucru —

formațiilor care exploatează completele mecanizate, formații conduse de cunoscuții mineri Pavel Dediu și cii, de întregul personal tehnic și administrativ.Este firesc să fie așa, pentru că numai un colectiv puternic, bine închegat, unde relațiile de întrajutorare sînt la mare cinste, își poate realiza și depăși prevederile de plan, își poate onora angajamentele a- sumate și depăși greutățile care apar, cum au fost și la mina noastră . în cea de a doua jumătate a lunii martie.Avem convingerea fermă — și rezultatele obținute pînă acum confirmă optimismul nostru — că minerii Aninoasei își vor îndeplini angajamentul asumat pentru trimestrul I și întregul an.
_______ ._____________ Ing. Ion CRUCERU, 

de echipele de întreține- directorul I.M. Aninoasa
- ' . . , . . ~ ' C . . -1. j

Valoarea producției 
marfă a fost realizată In 
proporție de 101,0 la sută.

+ Costurile la 1000 lei 
producție marfă au * fost 
reduse cu 80,21 lei față de 
prevederi.

4. Cheltuielile materi
ale la 1000 lei producție 
marfă au fost, de aseme
nea, reduse cu 111,75 lei, 
față de sarcina de plan.

Producția netă a fost 
realizată în proporție de 
127,3 la sută. 

Planul 
depășit

la beneficii a 
cu 2 469 000

tonei de căr- 
lei

+ Costul 
bune a fost cu 54,03 
mai mic decît sarcina de 
plan.

Productivitatea mun
cii calculată pe baza Pro
ducției nete a fost depășită 
cu 2 895 Iei pe persoană.

> Consumul specific la 
lemnul de mină a fost mai 
mic decit sarcina planifi
cată cu 4,7 mc la 1000 to
ne de cărbune extras, la 
cherestea cu 0.7 mc, iar Ia 
energie electrică econo
mia a fost de 0,01 kWh 
pe tonă. g.

Lucrările de revizii,
reparații și întreținere — 

de calitateîn termen șiPentru desfășurarea normală a procesului de producție este absolut obligatorie o condiție ■— utilajele din dotare să funcționeze ireproșabil. Dar pentru aceasta este peceșară, în primul rînd, o activitate continuă, de prevenire a defecțiunilor electromecanice, iar ' în al doilea rînd, trebuie realizate în termen, și mai ales de calitate, lucrările de revizii, reparații și întreținere.Asupra acestor ultime activități mă voi referi mai pe larg. O primă preocupare a constat în discipli- nizarea oamenilor și ordonarea lucrărilor. Concret, în fiecare miercuri, o comisie formată din i. mecanic de sector,. ștri bilesc în subteran, care loc de muncă, tatea lucrărilor ce trebuie executate în prima repaus.

locul de muncă respectiv. Cînd calitatea lucrărilor nu este la nivelul dorit sau nu sînt terminate aceste lucrări, formația care le-a executat rămî- ne în continuare pînă la definitivarea lor.La revizii și reparații participă, în primul rînd, formațiile electromecanice de la sectoarele de producție, iar cînd lucrările de revizii și reparații impun intervenția unor oameni cu o calificare profesiona-, lă mai înaltă, se apelează la formația service a întreprinderii și la oamenii sectorului general.Referindu-ne la formația service condusă de sing, 
șeful Vaier Rădoi, din cadrul măi- electromecanici, sta- 

la fie- priori-zi de repaus, special afectată lucrărilor de revizii și reparații. Pe bază constatărilor făcute se elaborează programul-comandă care cuprinde toate lucrările necesare și repartizarea echipelor ce urmează să le execute pe fiecare Ioc de muncă și lucrare. Odată aprobat programul de lucru, se trece la materializarea lui.După execuție, lucrările de revizii și reparații sînt preluate, pe bază de proces verbal, de primul schimb din formația care își desfășoară activitatea la

căreia s-au remarcat e- lectrolăcătușii Vasile Ena- che, Nicolae Huhu, Romulus Mărilă și Victor Al- badunca, evidențiem contribuția ei la montarea și demontarea complexelor mecanizate, a celorlalte utilaje cu un grad ridicat de complexitate cum ar fi, spre exemplu, com- presoarele L-100.Am insistat asupra acestui aspect — lucrări de revizii, reparații și întreținere — pentru că, așa cum mai spuneam, bunul mers al producției, realizarea integrală a prevederilor de plan este condiționată funcționarea continuă, proșabilă a utilajelor dotare.
Ing. loan VASILE, 

inginer șef electromecanic

Roadele mecanizării — 
productivități superioare

Formația condusă de Pavel Dftdiu, una dintre 
brigăzile care au avut o contribuție deosebită la re
alizarea integrală și depășirea indicatorilor de plan, 
stabiliți pentru trimestrul I.

La sectorul I al minei Aninoasa, două complexe mecanizate de fabricație românească au fost încredințate brigăzilor conduse de Pavel Dediu și Constantin Iacob, formații de lucru cu o bogată experiență în minerit. ~ țațele obținute în trimestru de formațiile a- mintite sînt cele mai puternice argumente, cele mai elocvente dovezi privind calitatea ’ utilajului fabricat în Valea Jiului, fiabilitatea sa, dar și price'pe- rea și dăruirea, modul e- xemplar în care au fost exploatate complexele mecanizate de membri formațiilor amintite.Minerii din brigada condusă de Pavel Dediu au obținut în acest an, la zi,:‘ o producție suplimentară de aproape 6000 de tone. Semnificative pentru obținerea acestui succes .sînt: depășirile înregistrate la productivitatea muncii planificată: 2,30 tone pe post în luna ianuarie, 4,11 tone pe post în luna februarie și aproape 2 tone pe post pe primele două decade ale

Rezul-acest supli- lunile 110<j lună înre-

sarcinilor de planIncepînd cu luna,februarie și minerii din brigada condusă de Constantin Iacob obțin rezultate la nivelul dotării tehnice de care dispun, înregistrînd productivități superioare sarcinilor de plan, în medie, cu 1000 kg/post, ceea ce a condus la acumularea unei producții mentar extrase, pe amintite, de peste tone de cărbune. In ianuarie, rezultatele,gistrate au fost sub nivelul planificat, dar aceasta' • s-a datorat unor condiții: obiective: trecerea cu a-;batajul prin lucrări- miniere vechi, care nu au permis obținerea unor viteze de înaintare superioare. Ceea ce este foarte important însă, minerii din formația condusă de Constantin Iacob —dintre care amintim pe minerii șefi do schimb Ștefan Ardeleanu, Petru Șțeț, Ioan Badi — au. găsit resursele necese- re ca, printr-o mobilizare exemplară, să ’ depășească momentele dificile și să se înscrie în rîndul formațiilor fruntașe.

Pentru siguranța zăcămîntuluiApariția focurilor endogene constituie unul dintre fenomeriele cu implicații negative deosebite asupra procesului de producție, influențînd direct, prin imobilizarea rezervelor din capacitățile gata pregătite, realizarea integrală și ritmi-
de ire- din

Pagină realizată de :
Dorin GHEȚA, Gheorghe SP1NU 

Foto: Ștefan NEMECSEK
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500 de metri cubi. In fe- Iul acesta am reușit să lichidăm un foc de mină apărut in luna octombrie a anului trecut și să stă- pînim alte trei zone unde își făcuse apariția fenomenul de autoîncălzi- re. Ne străduim să lichi- __ ______________ , dăm o altă zonă de foc că a prevederilor de plan. apărută în luna mai: 1983. puncte înnă-vor in- A- în
Acesta este motivul care ne-a determinat să ne orientăm preocupările ■ spre asanarea zonelor de foc și prevenirea apariției acestui fenomen nedorit. Astfel, pentru lichidarea focurilor endogene apărute am introdus în zonele . afectate peste 3600 mc de cenușă de termocentrală, iar pentru prevenirea lor am mai introdus în. zonele exploatate aproape alți

au participat specialiștii C.C.S.M. în urma unei strînse colaborări am căzut de acord să experi- A.mentăm introducerea în spațiile exploatate a bicarbonatului de prin ■ conductele de
Am stabilit noi de forare pentru molire care sperăm că fi mai eficiente decît cercările anterioare: veni convingerea că luna aprilie și' această zonă Va fi' asanată și vom începe lucrările de deschidere a abatajului frontal cu susținere individuală afectat de acest fenomen.. La lucrările, de. asanare a focurilor endogene-

sodiu înnămoliră, Rezultatele obținute pînă acum ne-ău convins că un . asemenea experiment trebuie continuat. O altă metodă folosită experimental constă în aplicarea de soluții antipirogene .— sulfații de aluminiu — carp provoacă răcirea zonei unde apar fenomenele de autoincăl- zire. Soluțiile antipirogene sint introduse tot prin conductele de înnămoliră,..Phnțru perioada hue diăi următoare ne-ani .

propus să realizăm asanarea focului endogen din stratul 3, blocul II, în luna aprilie, cînd vom trece la redeschiderea- și redarea în circuitul producției a capacității de producție imobilizate.Alte direcții de acțiune spre care sînt îndreptate preocupările noastre pe linie de securitate a muncii: instruirea . nou încadraților; fiecărei stații principale pentru aerajul general i s-au acordat zonele de Exploatare din vecinătatea lor; asigurarea unui mi- . crOcliții a t corespunzător la toate locurile, de muncă.
Ing. Gheorghe RANCEA, 

inginer șef cu securita
tea muticii
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Direcții de bază ale dezvoltării colaborării, 
pe multiple planuri, bulgaro-române

Schiul Văii se afirmă peste hotare

SOFIA 28 (Agerpres). — Unul dintre factorii fundamentali care caracterizează starea actuală a relațiilor bulgaro-române este prietenia și colaborarea multilaterală între cele două țări și popoare, în dezvoltarea , lor un rol- determinant avîndu-1 întîlniri- le dintre tovarășii Todor Jivkov și N i c o 1 a e Ceaușescu, se relevă în- tr-o declarație a lui Andrei Lukanov, membru supleant al 3iroului Politie al C.C. al P.C. Bulgar, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, pre
Miting de doliu 

la ConakryCONAKRY 27 (Agerpres) — La Palatul poporului din Conakry a avut loc un miting de doliu în memoria Iui Ahmed Sekou Toure, președintele Republicii Populare Revoluționare Guineea, secretar general 
al Partidului Democrat din Guineea, care a încetat din viață. A luat cu- vîntul Lansana Beavogui, șeful interimar al statului, membru al Biroului Politic Național al P.D.G., prim- ministru al Guineei.

FILMEPETROȘANI — 7 No
iembrie: Camionul decursă lungă; Unirea: Neamul Șoimăreștilor; 

Parîngul: O afacere murdară.PETRILA: întoarcerea în iad.LONEA: Cîinele din sertar.VULCAN — Lucea fă, 
rul: Revanșa.LUPENI — Cultural: O lebădă iarna.URICANI: Omul păianjen se întoarce.

TV15,00 Telex.15,05 Ctitor al învăță- mîntului românesc — documentar/;15,30 înaltă îndatorire i. ■-j patriotică -— reportaj.15,45 Desene animate.15,55 Din inimi de copii,

ședintele părții bulgare în Comisia mixtă guvernamentală bulgaro-română de colaborare economică ; și: tehnico-științifică difuzată de agenția „Sofia-Pres",Deosebit de favorabile, a spus el, sînt direcțiile de bază ale colaborării e- conomice șt tehnico-științi- fice pînă în ănUl 1990 prevăzute în Acordul- program semnat în iunie 1980, cuprinzând principalele direcții' — planificarea, știința, specializarea ■și cooperarea în diferite ramuri ale economiei naționale. Se creează și se întăresc legăturile directe

Amplul program de mo
dernizare șl reconstrucție 
a capitalei R.P. Chineze, 
Beijing, include, printre 
altele, renovarea marii Pie
țe Tiananmen, din centrul 
tradițional al orașului. Po
trivit planului, vechile 
construcții monumentale 
din jurul pieței — Poarta 
Liniștii Celeste (Tiananmen), podurile arcuite de 
la intrarea în Palatul In
terzis, Poarta Qlanmen și 
celelalte edificii aferente — 
vor fi refăcute, păstrîn-

du-se întru totul frumuse
țea vechii arhitecturi.

dragoste și recunoștință !Program de versuri și cântece în interpretarea unor pionieri și șoimi ai patriei, dedicate patriei și partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu.16,10 Revista - literar - artistică TV.16.30 închiderea programului.20,00 Telejurnal (parțial coior).20,20 Actualitatea în economie.20.30 Semnătură pentru viitor — documentar (color).20,55 Studioul tineretului. „Ceaușescu — tinerii “.21,40 Film serial:
„Vîntul fierbinte". 

tehnico-științifice între organizații economice, instituții și întreprinderi înrudite din Bulgaria și România. Peste 80 de întreprinderi din cele două' țări colaborează în îndeplinirea programelor lor de producție.Bulgaria și România sînt participante active la colaborarea economică realizată de țările membre ale C.A.EB. Toate acestea e- vidențiază perspectivele noi create pentru adînci- rea relațiilor economice înțre cele două țări socialiste, a încheiat A. Lika- nov.

Unul dintre marile eve
nimente ale actualei sta
giuni muzicale moscovite a 
fost concertul susținut de 
elevul Jenia Kusin, în vira
tă de numai 12 ani. El a 
interpretat — acompaniat 
de Orchestra simfonică ă 
Filarmonicii din Moscova 
— două concerte de pian 
ale lui Chopin.

„Copilul uimește prin vir
tuozitate și inteligență în 
interpretarea partiturilor, 
fiind de pe acum un ar
tist matur“, a declarat, du
pă concert, dirijorul or
chestrei, Dmitri Kitaenko.i Ultimul episod (color).22,20 Telejurnal (parțial color). v22,30 închiderea programului. t

PRONOEXPRESNumerele extrase la Tragerea specială Prono- expres din 28 martie: 
FAZA I :Extragerea 1: 27, 2, 32, 5, 16, 19.Extragerea a Il-a: 31, 14, 28, 34, 18, 3.FAZA A II-A :Extragerea a HI-a; 18, 28, 19, 30, 38. , ■ .Extragerea a IV-a: 43, 17. 35, 9, 15.FAZA A III-A,:Extragerea a V-a r 9, 16, 15, 28, 38, 18, 42, 43.Extragerea a Vl-a : 19, 32, 20, 34, 11, 33, 36, 3.Fond total de cîștiguri:1 768 342 lei, din care2 031 lei, report Ia categoria 1.

♦ Alin Gedeon, medalie de argint 
la Uludag (Turcia)A doua ediție : a concursului internațional de schi, de la Uludag (Turcia) a antrenat tineri schiori din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Iran, Turcia și România, la sfîrșitul spectaculoaselor întreceri alpine, reprezentativa noastră, reușind să ocupe primul Ioc pe națiuni. La- categoria copii mici. o frumoasă comportare a avut-o Alin Gedeon, după cum se știe legitimat Ia C.S.Ș. Petroșani. în proba de slalom special, după* prima manșă, el s-a aflat la cîteva sutimj de câștigătorul concursului, dar în cea de-a doua manșă s-a dezechilibrat, pierzînd timp prețios cu redresarea. Iată condițiile : care au făcut

♦ Bogat final de sezonCalendarul intern, rezervat copiilor, a programat, cu puțină vreme în urmă, pe pîrtiile Băișoarei (lîngă Cluj-Napoea), finalele tradiționalelor cern
Rugby, divizia A

REVENIREA
ÎN FORMA...

ȘTIINȚA PETROȘANI 
— POLITEHNICA IAȘI 3—0 (3—0). „Echipa florilor de colț" a susținut, cu toată angajarea, pe un teren umed și foarte greu, unul dintre cele mai dificile meciuri de la începutul campionatului și pînă acum ! Ne-a bucurat forma deosebită a Iui Dorof- tei, centrul Mititelei și pilierul Tunaru. Totodată în echipă s-au înregistrat reveniri: Luca, pe linia de fund și Chiriac, pe post de centru, dar și indisponibilități ca Petre Do- bre și Ion Florentin (accidentat, dar fericit că e tată!), înlocuit de un alt „veteran", Băloi. Astfel, cu o linie de treisfer- tari ușor îmbunătățită, înaintarea din Vale și-a „intrat în mînă", dezlănțuind atac după atac înspre buturile adverse, cu Ortelecan, Bucan, Sandu, Sușinschi, Viciu și Ștefan Constantin, înregjstrfnd numeroase ocazii de a pătrunde pînă în terenul de țintă. Punctele victoriei au fost marcate de Luca, l.p., care a trecut mingea printre buturi. (I. D. BĂLAN) 

ea Alin să se. mulțumească la această probă, doar cu o medalie de argint. Pe locul III s-a clasat un alt român, Attila Bonis, schior de la Miercurea Ciuc. Slalomul uriaș a stabilit ierarhia combinatei, astfel dacă Attila Bonis a reușit să ocupe locul secund în clasamentul general, poziția a 8-a de la u- riaș i-a adus lui Alin Gedeon doar locul III în combinată, o performanță totuși onorabilă, dacă avem în vedere selecta companie de întrecere. în întrecerile desfășurate între 21 și 23 martie pe această pîrtie, la categoria superioară de vîrstă, schiorii români au. cucerit trei medalii de bronz.' 
petiții „Cupa Pionierul" și „Cupa Băișoara", în care schiorii antrenați de Zoltan Toth II si Victor Mihuț II, de la C.S.Ș. Petroșani, au avut o com
Fotbal, divizia C

Cu dreptul, in cursa de salvare...
U.M. TIMIȘOARA — 

minerul-știința vul
can 0—0. în prima etapă a returului, echipa din Vulcan s-a deplasat la Timișoara, întîlnind pe U.M. din localitate. Echipa condusă de trioul Cătați «— Coșoreanu — Dumitrache a desfășurat țin fotbal de bună calitate, reușind să aducă un punct din deplasare. După felul cum s-a desfășurat partida, echipierii „Minerului" meritau victoria. Dar, iată cum s-au desfășurat „ostilitățile". După începutul furtunos al echipei gazdă, care vroia să-și adjudece cit mai 'repede avantajul terenului și a încercat, din toate pozițiile vigilența portarului Bogheanu, echipierii lui Neagu — cel mai bun de pe teren — pun stăpânire, începîhd din min. 18, pe joc și, în min. 19 Cio- rîia se află în situație clară de gol, dar' singur cu portarul gazdelor trimite balonul în bară. Printr-un marcaj strict, om Ia om, pe tot terenul, aplicat de mineri și prin -pase „dintr- una“, ei ajung să pună

portare meritorie. în prima competiție, la slalom u- riaș, copii mari, Narcis Gușe s-a dovedit cel mai bun, fiind urmat în clasament de colegul său de club Iulian Stan. La categoria inferioară de vîrstă, Gheorghe Bitu a fost înregistrat pe poziția a ÎII*a. Specialiștii au subliniat forma deosebită a tinerei _ schioare Gerlihde Mihuț," care și-a îmbogățit palmaresul cu două „bronzuri" Ia fete mici, în vreme; ce „leatul" ei, Eniko Sabău, s-a clasat a eincea Ia special. Printre laureații actualei ediții a Cupei Băișoara s-a aflat și Narcis Gușe, cu al, treilea timp la slalom uriaș. Pentru e- voluția spectaculoasă și ambițiile arborate, schiorilor Gerlinde Mihuț, Daniela Ghiura și Adrian David, de la C.S.Ș.P., le-au fost înmînate premii speciale. La care adăugăm felicitările noastre în acest final de sezon generos cu panoplia de trofee a clubului școlar din Valea Jiului. : '
Ion VULPE

deseori poarta adversă în pericol, dar Topor (24), Erie (29) și Neagu (32) trimit balonul pe lîngă buturi. Cea mai clară ocazie de gol a primei reprize se consumă în min. 43, cînd Postelnicu încearcă să dribleze și portarul, dar balonul iese în corner. După pauză, echipa minerilor din Vulcan ratează alte cîteva ocazii de gol prin Ene, Dordea și Topor. în min. 64, la cornerul executat de Dordea, fundașul Neagu se ridică peste toți jucătorii aflați în careul advers, lovește puternîe balonul cu capul și de pe linia porții fundașul Belanov scoate cu piciorul. în min. 75, singțjrâ ocazie clară de gol a timișorenilor este ratată de Covalcic, care, la o pasă primită de la Mușat, Iohează balonul peste Bogheanu, dar bara se opune deschiderii scorului,
Minerul-știința Vulcan i Bogheanu — Greu, Frățilă, Neagu, Văduva — Ene, Dordea, Ciorii» —> Gojo- cărașu, Postelnicu, Topor.

Ni tuș ONTEȘESCU

I.C.I'.M.C. CEINSMI
cu sediul în Petroșani,' 

strada Mihai Viteazu nr. 3,

ÎN C A D R E A Z A

— ingineri cu stagiatura terminată pen
tru activitatea de cercetare și proiectare, în 
specialitățile: exploatări miniere, electromeca
nică și construcții-instalații.Informații suplimentare se pot obține la compartimentul personal al institutului.

Mica publicitateVÎND motocicletă Jupiter cu ataș, în perfectă stare. Republicii 31/30 Petri- Ia. (437)VÎND apartament două camere confort II, cartier Dacia, bloc 29, scara C, ap. 10, Deva. Informații telefon 13918, orele 16-20. (433)SCHIMB apartament două camere Hermes, cu a- partainent 3 camere Hermes sau piață. Telefon 41413, după ora 18. (439)PIERDUT certificat 8 clase pe numele Moldovan Mihaela, eliberat de Școa

la generală nr. 6 Vulcan în anul !978. In declar nul. (438)PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) nr. 2186, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O deriar nulă. (435)PIERDUT.* legitimație de serviciu pe numele Ciorba Vasile, eliberată de Fabrica de mobilă Petrila. O declar nulă. (436)PIERDUT legitimație de servidiu nr. 138, eliberată de I.C.P.M.C Petroșani. O declar nulă. (432)PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Koytar Petroșani. O declar nulă,Daniela, eliberată de LU.M. (441)
ANUNȚURI DE FAMILIECADRELE medico-sanitare din Spitalul municipal Petroșani sînt alături de familia greu încercată prin pierderea celui care a fostDr. MARTINA OSCARmedic primar dermatolog, om de o deosebită valoare și bunătate. (434)

ARON Cristea, anunță cu profundă durere dispariția după o lungă și grea suferință a scumpei lui Soții ; CRISTEA ILONA (82 ani)înhumarea azi, ora 15, strada Griviței 2, Lupeni.(442)
COLEGIUL DE REDACȚIE. losif BĂLAN, Ioan DUBEK, Dorin C.HEȚA, ton I 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef. Teodor RUSU — redactor șef adj, ' 
Toma ȚAȚARCA.  
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