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AL I.M. LUPENI CIMPU LUI NEAG/-----------SECTORUL III

încheierea vizitei de prietenie 
în țara noastră a președintelui 
Prezidiului R. S. F. Iugoslavia, 
tovarășul Veselin Giuranovici

Convorbirile oficiale 
româno-iugoslave

6000 tone 
peste pian

In întîmpinarea Congresului F.D.U.S. 
și a Conferinței pe țară a O.D.U.S., prin- 
tr_o mobilizare de excepție, colectivul 
de mineri, ingineri și tehnicieni din 
sectorul III al I.M. Lupeni a obținut, 
de la începutul acestui an, rezultate fru
moase în activitatea productivă, prin 
extragerea unei cantități superioare sar
cinilor de plan cu 6000 tone de cărbune 
pentru cocs. Aceste realizări au fost ob
ținute pe seama depășirii productivității 
muncii în cărbune , cu 1,6 tone pe post 
(plus 14 la sută) și pe sector cu o tonă 
pe post (plus 3 la sută).

Cele mai bune brigăzi din cadrul sec
torului nostru sînt cele conduse de Mi

hai Blaga și Matyus Laszlo. Prima lucrea
ză într-un abataj frontal dotat cu un 
complex mecanizat de tip SMA-2, cu a_ 
jutorul căruia realizează productivități 
de 16—18 tone pe post. Formația condusă 
de Matyus Laszlo lucrează la echiparea 
unui nou panou, unde va fi introdus, de 
asemenea, un complex mecanizat 
SMA-2, reciclat. Și la lucrările de pre
gătiri am realizat 135 ml în plus față de 
sarcini. In această activitate se remar
că brigăzile conduse de Petru Belbe, 
Gheorghe Beleiu și Dumitru Boboc.

Sing. Valentina ANGHELESCU,

Rezuitate bune, 
în pofida iernii
Cu toate că, în această perioadă, con

dițiile nu sînt propice desfășurării unei 
activități corespunzătoare în cariere, 
minerii și mecanizatorii de la Exploata
rea de cariere Cimpu lui Neag depun e_ 
forturi stăruitoare pentru realizarea sar
cinilor.

După cum ne informa telefonic, ieri 
dimineața, ing. Nicolae Radu, directorul 
unității, de la începutul lunii februarie, 
din carieră s-au extras suplimentar sar
cinilor de plan peste 100 tone de cărbu
ne. In paralel cu rezultatele bune obți
nute la cărbune, colectivul acestei în
treprinderi are realizări frumoase și la 
activitatea de descopertă. De la începu
tul anului, s-au descopertat, în plus, 550 
mc steril, pentru a asigura front de lu
cru în perioada următoare.

„In activitatea productivă și lupta cu 
vicisitudinile iernii, ne-a spus interlocu
torul, se evidențiază minerii și mecani
zatorii din brigada I, condusă de teh
nicianul Aurel Coșereanu. Cei mai buni 
dintre cei buni din carieră sînt exca- 
vatoriștii Ștefan Băbeanu și Boko Adal
bert, precum și buldozeristul ștefan Szât- 
mari". (M.B.)

Marți, 5 februarie, s-au 
încheiat convorbirile ofi
ciale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, 
președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Veselin 
Giuranovici, președintele 
Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugo
slavia.

In cadrul celei de-a do
ua runde a convorbirilor.

tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Ve
selin Giuranovici au pro
cedat la un larg și apro
fundat schimb de vederi 
în probleme internaționa
le actuale.

A fost exprimată îngri
jorarea față de încordarea 
existentă în situația inter
națională ca urmare a po
liticii de forță și dictat, de 
amestec în treburile in
terne, a intensificării

(Continuare în pag. a 4-a)

Ceremonia 
plecării

Marți, s-a în
cheiat vizita de priete
nie întreprinsă în țara 
noastră, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republi.ii 
Socialiste România, de to
varășul Veselin Giurano
vici, președintele Prezidiu
lui Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia.

(Continuare in pag a 4-a)

în întîmpinarea Congresului al Ill-lea al F.D.LLS. 
și a celei de-a ll-a Conferințe pe țară a O.D.U.S.

Bilanțul răspunderii muncitorești
Cu un bogat mănunchi 

de fapte întîmpină apropi
atul Congres al F.D.U.S. și 
Conferința națională a 
O.D.U.S., minerul șef de 
brigadă Vlad Aionesei, 
de la mina Petrila. In ca
drul sectorului IV, unde 
conduce o brigadă de pre
gătire, a realizat peste pre-

vederile lunii ianuarie 400 
tone de cărbune din pre- 
abataj. Hărnicia și abnega
ția muncitorească au ca
racterizat și în 1984 aceas
tă brigadă. „Este un miner 
de bază al colectivului — 
se spune despre acest des
toinic membru al O.D.U.S. 
— care contribuie cu con
secvență la înfăptuirea

Angajamenrul unei brigăzi fruntașe

In cadrul sectorului 
IV al minei Paroșeni 
lucrează mulți mineri 
care, prin faptele lor 
de muncă, onorează 
breasla oamenilor din 
subteran. Unul dintre 
aceștia este și minerul 
Dumitru Mitroi.

Foto: O. PARĂIANU

NOU IN MINI RITUL

VĂII JIULUI

MECANIZAREA

iu continuă 
dezvoltare și 
perfecționare

(In pagina a 3_a)

Cu o poziție bună în frontalul pe care-l exploa
tează la sectorul II, minerul șef de brigadă Dumi
tru Paraschiv, de la mina Lonea, se situează și în 
acest an printre fruntașii întreprinderii. Recent, bri
gada pe care o conduce s-a angajat să obțină noi 
depășiri de plan. Astfel, pe baza organizării atente 
a producției și a muncii pe- toate schimburile și 
prin folosirea la maximum a timpului disponibil, 
formația dc frontaliști este hotărîtă să contribuie, 
în acest an, cu cel puțin 13 000 tone de cărbune ex
tras suplimentar, la recuperarea restanțelor înre
gistrate de sector, în 1984. La zi, brigada raportea
ză un plus dc 350 .dc tone.

'Dumitru Paraschiv este membru al O.D.UJS. de 
la constituirea organizației. Ca miner, s-a afirmat 
pe plan profesional cu mult înainte. Cadrul demo
cratic creat prin înființarea O.D.U.S. îi oferă pri
lejul să participe-pe mai multe planuri la viața în
treprinderii. (I.M.)

planului pe întreprindere și 
întărirea prestigiului a- 
cesteia. Pentru ca aportul 
formației la realizarea sar
cinilor de plan să fie pe 
măsura cerințelor, șeful de 
brigadă are mereu în a- 
tenție cultivarea răspun
derii față de plan și pro
movarea exigenței în men
ținerea climatului de or
dine și disciplină atît de 
necesar muncii din subte
ran".

Ca delegat la Congresul 
F.D.U.S. și Conferința pe 
țară a O.D.U.S., Vlad Aio
nesei va raporta un bilanț 
semnificativ al faptelor de 
muncă ce caracterizează 
colectivul minei.

Economii de materiale
Mobilizate exemplar, în 

cadrul inițiativei genera
lizate la nivel de întreprin
dere: „Brigada înaltei pro
ductivități", membrele
O.D.U.S. de la întreprin
derea de tricotaje. Petro
șani se remarcă prin re
zultate bune în producție 
în acest început de an. 
Ele întîmpină cel de-al 
III-lea Congres al F.D.U.S. 
și cea de-a Il-a Conferin
ță pe țară a O.D.U.S. cu 
rezultate superioare în ac
tivitate. După cum ne in
formează Maria Iuga, pre

ședința organizației de
mocrației și unității socia
liste din întreprindere, a- 
ceste rezultate: se materia
lizează in importante eco
nomii de materiale lefo- 
losibilo. a căror valoare se 
cifrează la peste 1 milion 
de lei, precum și în eco
nomisirea a peste 170 kWb 
energie electrică, pe luna 
ianuarie. Dintre lucrătdai 
rele care s-au remarcat în 
ace.is.ă direcție se detașca-

(Continuare m oag a 2 a)

„Combinații** mari în problema combinelor (III)
• PliNCT DE PLECARE — două combine, din 

dotarea minei Livezeni, aflate în reparații la 
IPSRUEEM Petroșani • SCOPURILE, cit și unde 
au lucrat aceste combine ? Cit au produs? Care este 
stadiul reparațiilor? • CONSTATĂRILE — in cele 
ce urmează:

Așadar. „odiseea" a 
două combine, in. valoare 
de peste 2 milioane lei, cu 
un amortisment lunar de 
p e s t e 25 000 lei. 
Prima a lucrat în abata
jul frontal 6604, timp de 
2 ani (1980-1982) și a produs 
32 000 tone de cărbune. 
„Surata" sa n-a fost în 
funcțiune decît din tri
mestrul IV 1979, pînă în 
trimestrul 1 1980 (ce mult 
a trecut de atunci!) și a 
produs., doar 3 610 tone.

Ce s-a întîmplat cu ele 
în timpul in are n-au func

ționat, e greu de aflat. La 
mina Livezeni inginerul 
Marcela Dan, din compar
timentul geo-topo-tehnic,

ginerului șef al întreprin
derii, Constantin Ionescu, 
am aflat minimum de date 
necesare, privitoare ia a- 
ceste combine. înțelegem 
relațiile de subordonare, 
însă atitudinea ingineru
lui Marcela Dan denotă 
indisciplină, necunoaște
rea atribuțiilor de serviciu,

n

■

gî
ZESTREA TEHNICĂ
folosita Intensiv, eficient

refuză categoric să ne ofe
re date. Ba, chiar să-și 
destăinuie și numele, în 
pofida faptului că ing. Ște
fan Czeller, inginerul șef 
electromecanic al minei 
o delegase să ne sprijine 
In final, la intervenția in

„calități" care nu-i fac cins
te în colectivul minei Li
vezeni. Poate auzim despre 
ceva măsuri!

Dar să revenim la com
bine. La IPSRUEEM stăm 
de vorbă cu ing. loan Cre>- 
țu, directorul tehuii al în

treprinderii. lata ce ne-a 
declarat:

— Prima dintre combine 
este la noi. La un moment 
dat, în vara anului trecut, 
combina era aproape repa
rată. A fost însă nevoie de 
braț și reductor pentru 
completarea unei combine 
asemănătoare la I.M. Lu
peni și, din dispoziția 
C.M.V.J., am descomple
tat-o, Apoi s-au procurat 
aceste angrenaje, astfel 
că, la ora actuală, combi
na e validiț, eu excepția 
părții electrice care nu a 
fost adusă de mina Live
zeni (inginerul șef electro
mecanic, Ștefan Czeller, de 
la Livezeni, ne-a declarat 
că partea electrică a fost 
predată. Pe cine să cre-

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Maria Netotea — tri — 
cotoare la I.T. Petro
șani, una dintre mem
brele O.D.U.S. cu rodni
că activitate.

REC ENSAMINTUL ANIMALI LOR DOMESTIC I:

Ograda, „bla/on
— In două din cele -12 

sectoare din teritoriu, a- 
dică o parte din Dealul 
Babii și Valea Morii, ne 
informa tovarășul Vasile 
Sufletu, secretarul Con
siliului popular orășenesc 
Vulcan, s-a încheiat în
registrarea efectivelor de 
animale domestice. Ac
țiunea de recenzare, deo
sebit de importantă pen
tru dezvoltarea în conti
nuare a zootehniei, a 
fost însoțită de controale 
și verificări prin sondaj, 
constatîndu-se că cetă
țenii au colaborat activ 
cu echipele noastre ope
rative, fiind declarat tot 
efectivul animalier.

In întreaga Vale a Jiu-

al vredniciei
lui se află foarte multi 
locuitori care se ocupă 
din tatâ-n fiu, cum se 
spune, cu creșterea ani
malelor. Sînt oameni har
nici care dovedesc pasiu
ne pentru creșterea și 
îngrijirea animalelor, i- 
vînd o adevărată bucu
rie să-și vadă' ogi "da 
plină. Așa sînt Ionel Dâ_ 
nescu. din Paroșeni, care 
deține 61 de oi, 5 tauri
ne și 4 porcine; Cornel 
Cărpineanu. din Dealul 
Babii, în a cărui ogradă 
se află 47 oi, 5 taurine și 
3 porci; Gheorghe Maior, 
din Paroșeni, care are 51 
de oi și 5 taurine; Petru

(Continuare in pag. a 2-a)
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Premise sigure de realizare a sarcinilor 
Ia cărbunele pentru cocs

Trăsătura dominantă a 
adunării generale a re
prezentanților oamenilor 
muncii de la I.M. Bărbă- 
teni a fost, ca și la cele
lalte întreprinderi mini
ere din cadrul C.M.V.J., 
spiritul angajant, mobi
lizator, în abordarea cu 
maximă responsabilita
te a modului în care 
s_au realizat și urmează 
să se realizeze sarcinile 
de plan la producția de 
cărbune. Darea de seamă 
a evidențiat cauzele o- 
bieetive și subiective ca
re au determinat nerea- 
lizările din anul trecut. 
Este vorba despre necon- 
firmarea unor rezerve, 
care a condus la scăde
rea producției din stratele 
15 și 13, nerealizarea sar
cinilor de către 13 brigăzi 
din cele 30 existente și 
alte cauze.

Demarajul bun din a- 
cest an — încheierea lu
nii ianuarie cu un plus 
de 2300 tone da cărbune 
pentru cocs — este rezul
tatul mobilizării genera
le a colectivului și mai 
ales a aplicării măsurilor 
tehnico-organizatorice în_ 
treprinse. In context, a- 
dunarea generală a adop
tat un cuprinzător plan 
de măsuri politico-orga- 
nizatorice și tehnico- 
economice, a căror înde
plinire este menită să a- 
sigure îndeplinirea sar
cinilor de plan pe anul

acestea, se1985. Dintre
disting: organizarea bri
găzilor de la lucrările de 
deschideri, în vederea re
alizării unor viteze medii 
sporite de avansare; ur
gentarea lucrărilor de 
pregătiri pentru intra
rea în funcțiune a două 
abataje frontale, dintre

Adunări generale 
ale reprezentanților 

oamenilor muncii

care unul dotat cu com
plex mecanizat de mare 
capacitate. In aceeași or
dine de idei, se vizează 

la timp și 'de 
lucrărilor de 
în panoul 3, 

a unui abataj 
stratul 3. Altă 
de măsuri, se

creșterea accen- 
productivî tații 

prin introduce-

executarea 
calitate a 
pregătire 
precum și 
frontal în 
categorie 
referă la 
tuată a 
muncii,
rea susținerii metalice și 
tăierii cu combina Ia trei 
abataje frontale, extin
derea transportului de 
materiale cu ajutorul mo- 
noraiului, adaptarea sus
ținerii metalice la lucră
rile de pregătire, în func
ție de grosimea strate- 
lor, precum și încălcarea 
mecanizată a 
lor și utilajelor 
ta de la galeria 
tă Mierleasa.

Programul de

materiale- 
la incin- 
de coas-

măsuri,

adoptat de adunarea ge
nerală și completat cu 
propunerile participan
telor la dezbateri — Pom
pei Tomolea, Mircea Su_ 
ciu, Haralambie Enache, 
loan Lițcan, Grigore Po
pescu, Gheorghe Moroaic, 
Victor Răgușitu și Gheor
ghe Modoi, s-a orientat 
spre stabilirea unor am
ple măsuri de extindere 
a progresului tehnic, în
cadrarea în indicatorii de 
calitate, întărirea ordinii
și disciplinei. De aseme
nea, s-au făcut propu
neri valoroase pentru a- 
sigurarea funcționării 
normale a tuturor capa
cităților de producție, 
penti-u gospodărirea ra
țională a resurselor mate
riale. a materiilor prime 
și energiei. Dezbaterile 
au reliefat necesitatea 
ridicării continue a pre
gătirii profesionale a 
personalului muncitor 
prin cursuri de calificare 
și policalificare, asigu
rarea forței de muncă, 
precum și o serie de mă
suri sociale și de îmbu
nătățire a condițiilor de 
muncă.

Toate acestea creează 
premise sigure ca mina 
Bărbăteni să continue 
să se înscrie cu rezulta
te bune în activitatea de 
extracție a cărbunelui 
pentiu cocs.

Mircea BUJORESCU

mari

Ograda, „blazon" al vredniciei
'Urmare din pag. 1) existente în 1984), înregis- 

trîndu-se următoarele e- 
fective animaliere: 5155 bo
vine; 2236 vaci și juninci; 
13547 ovine și caprine; 
5573 porcine; 36 903 păsări 
și 541 familii de albine. 
Acțiunea de recenzare, de
și se află abia la jumăta
tea perioadei prevăzute 
de Decretul 1/1982, a în- 

(Paroșeni), loan Marcu, Ni- • eeput să se încheie în tot 
colae Poenar, Marin Șo- 
tîngă, Ioan Anghel, loan 
Poenar și loan Jitea, toți 
din comuna Banița, Victor 
Șandru, Maria Topîrceanu 
sau Iosif Văgăun, din Uri- 
canî.

In primele patru zile de 
desfășurare a recensămîn
tului de animale domesti
ce, situația centralizată la 
nivelul municipiului evi
dențiază că echipele consi
liilor populare au vizitat 
6376 gospodării (din 12595,

Șerban, din Paroșeni, cu 
47 oi, 5 taurine și 3 porci. 
Printre acești locuitori ai 
Văii Jiului, care livrează, 
în fiecare an, la fondul de 
stat însemnate cantități 
de animale și produse ani
maliere, îi mai putem a- 
minti pe Iosif Drăghici

mai multe sectoare (din ce
le 91) stabilite în Valea 
Jiului. Este o dovadă a at
mosferei de colaborare ac
tivă și eficientă dintre co
misiile de recensămînt și 
cetățenii care facilitează 
procesul de înregistrare a 
efectivelor existente în fie
care gospodărie. Acest fapt 
este o consecință directă 
a înțelegerii semnificați
ilor recensămîntului în 
creșterea animalelor și a 
producțiilor obținute.

Personalul alimenta- 
■i cu autoservire „Jiul" 

din Petroșani a acționat 
cu eficiență pentru în
lăturarea gheții de pe 
trotuarul din fața uni
tății.

Combinații
4 ani, la nivelul C.M.V.J. 
s_a stabilit o metodologie
— difuzată la întreprinde
rile miniere ca act oficial
— ca sistem de lucru pen
tru predarea utilajelor, în 
vederea reparării lor. Dar, 
asupra acestui aspect vom 
mai reveni, intenția noas
tră declarată fiind de a 
urmări „drumul" combi
nelor, prin mine magazii, 
ateliere, I.U.M.P. sau 
IPSRUEEM. Pentru că, se 
știe, ele au fost achizițio
nate și introduse pentru a 
produce, pentru a ajuta 
la extracția cărbunelui.
♦------
P.S. Referitor Ia ancheta 

noastră „Utilajele 
să scoată cărbune, 
fie ascunse printre 
(I)“, apărută la 
„Zestrea tehnică 
intensiv, eficient" 
de 1 februarie, aflăm: 
sugestia I.T.F.S. Deva, 
Livezeni a mai trimis 
adresă (539/24.1.1985) către 
C.M.V.J., cu rugăminți de 
a li se ridica utilajul care 
încarcă zadarnic mijloacele 
fixe. C.M.V.J. a emis însă... 
note telefonice. Oricum, 
problema e nerezolvată. 
Poate totuși...

(Urmare din pag. D

detn? Un proces verbal de 
predare-primire nu ni s-a 
pus la dispoziție). In ceea 
ce privește a doua combi
nă a I.M. Livezeni, aceas
ta a fost adusă incomple
tă. Este la IPSRUEEM din 
primăvara anului trecut. 
Purtăm discuții (sînt oare 
de ajuns discuțiile ? — n.n.) 
In acest caz, 
putem trece 
acesteia, fiind 
tată.

Așadar, iată 
deloc de urmat, în ceea ce 
privește grija pentru 
laje, unele costînd 
grei. „Combinațiile" 
problema combinelor 
repetă, după cum se vede. 
„Din dispoziția C.M.V.J.", 
este o frază devenită deja 
leitmotiv. Din dispoziția 
C.M.V.J. se decompletează 
combinele unor mine, se 
completează altele, de la 
alte întreprinderi, so com
pletează din nou etc... Im
portant de reținut este că 
utilajele nu produc, stau 
imobilizate.

In plus, nu există un 
sistem bine organizat de 
predare-primire la reparat. 
Am aflat că, încă de acum

La secția ortopedie 
a policlinicii Spitalului 
municipal din Petro
șani oamenii muncii be
neficiază de o asistență 
competentă. In imagine, 
tratamentul efectuat 
unui pacient de dr. Pe
tru Szubin și asistenta 
Liliana Stan.

Economii de 
materiale

efectiv, nu 
la reparația 

descomple-

un exemplu.

uti- 
bani 

în 
se

trebuie 
nu să 

hîrtii 
rubrica 
folosită 

ziua
La 

IM.
o...

in

ză

(Urmare din pag. 1)

Gica Aldea, Mariana 
Satmari și Aurelia Cer- 
nescu, toate din secția con_ 
fecții a întreprinderii.

In același context al 
intensificării activității 
pentru a cinsti marele ev^ 
niment, membrii O.D.U 
de la secția Mobilă Live- 
zeni au inițiat numeroase 
acțiuni în sprijinul pro
ducției, valoarea economi
că a acestora însumând cî- 
teva zeci de mii de lei. 
Totodată, au fost organi
zate numeroase acțiuni de 
muncă patriotică, 
descongestionarea 
de circulație, pentru reor. 
gani zarea depozitelor 
In fruntea lucrătorilor s-au 
situat Elisabeta Pop Pe- 
trișor, Maria Lazăr și Sa
rah Sușta. (G.C.)

pentru 
aleilor

etc.

Cînd controlul lipsește, năpădesc „buruienile" necinstei
Pe ușa magazinului de 

prezontare „Românașul" 
din Vulcan, al U.J.C.M. De
va — Hunedoara, apăreau 
deseori anunțuri de genul 
„Caz de boală", „Plecată 
după marfă" etc, deci nu 
se punea problema reali
zării unor desfaceri record. 
Dar un „record" tot s-a 
realizat la susnumita u- 
nitate. Rezultatul ultimu
lui inventar a produs stu
pefacție — minus 124 128 
lei. Gestionara Lucia Elena 
Gîtan, deși tînără (25 de 
ani), avea o oarecare expe
riență în comerț, întreba
rea „cum a fost posibil ?“ 
a dezvăluit însă mai mul
te piste de desfășurare a 

ochii 
care 
asu- 
ob_

astfel un covor piu- 
țesut mecanic, i-a a- 
gc-stionarei un plus de 
lei, un altul — 2000

Și 
șat, 
dus 
4000
lei. Mai mult chiar, unita
tea își schimbase profilul în 
„talcioc" aici fiind revîn- 
dute articole de îmbrăcă
minte deja purtate. In lip—

permanent, încercările de 
a eluda legea ar fi fost 
descoperite la timp, suita 
de nereguli ar fi încetat din 
start. Iată însă că un de
legat de la Deva, Ion Ma
le, a propus gestionarei, și 
aceasta a acceptat, să in
troducă, fără forme legale,

Ancheta noastră

yo infor-mon"
I • OMENIE. Una din

tre cele mai mari dovezi 
de omenie este donarea 
de sînge. Medicul Virgil 
Martin ne informează că 
Laboratorul de recoltare și 
conservare a sîngelui Pe
troșani și_a depășit sar
cinile anului 1984 cu 38
la sută. S-au recoltat 
2300 litri sînge, de la 
8400 de donatori. De Ia

unor ilegalități, sub 
îngăduitori ai celor 
trebuiau să vegheze 
pra integrității averii 
ștești.

— Investigațiile noastre, 
remarcă ofițerul ancheta
tor din formația economi
că a miliției orașului Vul
can, care a rezolvat acest 
.caz, au dus la concluzia, 
probată de fapte, că gesti
onara a introdus în maga
zin mărfuri fără forme le
gale, pe care le-a valori
ficat la sUprapreț.

iiiiHiiiiuuiiiînniHHiuiiiuiirwi/HiinirHffnMini/riuirin

sa gestionarei, clienții erau 
serviți de o „nepoată" de 
16 ani și soțul, care nu a- 
veau nici pregătirea nece
sară, nici răspundere în 
fața legii. Fondul mare de 
marfă, între care articole 
greu vandabile, unele afla
te în stoc de două decenii, 
încăr.cau inutil gestiunea.

Ni se pare nefiresc, con
tinuă ofițerul anchetator, 
ca aceleași persoane să fa
că două inventare consecu
tive. Mizând pe „încrede
re", cu un asemenea prilej, 
o revizoare a acceptat să 
scrie în acte prețurile „ci
tite" de gestionară.

Dacă controlul celor în- 
drituiți de la U.J.C.M. s-ar 
fi desfășurat, riguros și

două covoare, bineînțeles 
banii rezultați din vânzare 
au fost împărțiți. Cazul în 
speță relevă, din păcate, și 
crasa indiferență în ale
gerea gestionarilor, știut 
fiind că unor astfel de lu
crători comerciali le sînt 
încredințate însemnate 
valori materiale.

— De ce m-au pus ges
tionară, a replicat Lucia E- 
lena Gîtan, evidențiind ast
fel partea de vină a șefi
lor săi ierarhici.

Parcurgînd prffnele eta
pe ale derobării de la le
ge, vorba proverbului, 
„pofta vine mlncînd", ges
tionara a început să fie 
îneîntată de drumurile cu 
„Dacia" la Deva, de „plă-

cere". Cînd s-a descoperit 
substanțiala lipsă în ges
tiune, a invocat, drept cir
cumstanțe faptul că e ma
mă a doi copii, că e b 
navă etc.

Avatarurile gestiunii* 
magazinului amintit au 
fost evocate nu pentru 
spectaculosul sau ineditul 
lor, dimpotrivă au darul 
să atragă atenția conduce
rilor colective ale între
prinderilor și organizați
ilor comerciale Și >a ofere 
destule clipe de meditație 
asupra întrebării „cui în
credințăm valorile mate
riale ale obștii?". In func
ție de responsabilitatea 
răspunsului, relațiile' co
merciale se vor desfășura 
normal sau nu, fiindcă a- 
tunci cînd cad sub inciden
ța legii au repercusiuni ne
faste pentru bunul public, 
dar și pentru cei care în
cearcă să se pricopsească 
prin mijloace ilicite. Ca
zul gestionarei de la ma
gazinul de 
cooperației 
se vrea deci 
tisment.

prezentare al 
meșteșugărești 
un sever aver-.

Ion VULPE

începutul acestui an s-au 
recoltat 150 litri sînge de 
la 600 donatori. Oamenii 
rămîn oameni! (M.B.)

• SPECTACOL. Astă 
seară, la ora 20, la clubul 
sindicatelor din Petrila, 
Casa de cultură Petro
șani prezintă un specta
col de divertisment, cu 
grupul vocal-instrumen- 
tal „Acustic". Invitat — 
cunoscutul și îndrăgitul 
actor de comedie Alexan
dru Arșinel (M.B.)

• ZESTRE. In acest 
an, spațiile comerciale 
care vor îmbogăți zestrea 
I.C.S. Mixtă Vulcan mă
soară 5770 mp, ceea ce 
reprezintă o treime din 
totalul existent. Vor fi 
date în folosință com
plexul de alimentație pu
blică, precum și alte uni
tăți comerciale la parte
rele blocurilor Q, R, nr. 
43, 44 și 45. (I.V.)

• ZĂPADA. Elevii Li
ceului industrial minier 
din Petroșani au ieșit în 
aceste zile la curățatul

zăpezii de pe trotuare. 
Am surprins la lucru pe 
uteciștii din clasa a X-a 
N care, în afara orelor de 
curs, au făcut totul ca 
trotuarele din zona pie- 
ții Victoriei să fie cură
țate de gheață și zăpadă. 
(Al.H.)

• PRIMII IN SPORT, 
PRIMII LA ÎNVĂȚĂTU
RĂ. La începutul acestei 
săptămîni, un grup de 
26 copii din clasele a 
Il-a șî a IlI-a, de pe lin
gă Școala sportivă Pe
troșani, au urcat la baza

didactică din Paring. In

• CUPA U.G.S.R. LA SCHI. Sîmbătă și dumi
nică (9—10 februarie) are loc la „Straja" Lupeni, fa
za județeană a concursului de schi dotat cu Cupa 
U.G.S.R., ediția 1985, Constînd din probe de fond 
și schi alpin, concursul este deschis tuturor vârste
lor și categoriilor de sportivi. înscrierile și ședința 
tehnică au loc vineri după-amiază la cabana Straja. 
(I.D.)

perioada hibernală, ei 
sînt cuprinși într-un pro
gram de pregătire școlară 
(învățător Vasile Di nea), 
în paralel cu antrena
mentele de schi (Prof. 
Juja Alecu). (Gh.S.)

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU 

ro informa j
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! nou ÎN i MECANIZAREA !
I MINERITUL I

! văii jiului| in continuă dezvoltare și perfecționare i
Pentru folosirea integrală și 
eficientă a dotării tehnice în plin proces de modernizare

In magistralul Raport 
prezentat înaltului forum 
comunist al țării — Con
gresul al XIII-lea al parti
dului — tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU 
preciza: „Dezvoltarea in
dustriei in cincinalul vi
itor se va realiza îndeosebi 
prin modernizarea mijloa
celor de muncă și a nivelu
lui structurii producției, 
ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al acestora, in
troducerea continuă și apli
carea largă a tehnologiilor 
avansate", subliniind tot
odată: „In viitor nu se va 
mai pune problema dezvol
tării extensive a capacită
ților de producție, accen
tul va cădea pe moderni
zarea și ridicarea nivelu
lui tehnic al capacităților 
existente". Aceste sarcini 
deosebite au fost însușite 
întrutotul de conduce
rea C.M.V.J., iar prin co
lectivul institutului nos
tru și specialiștii de 
la I. P. S. R. U. E. E. M. 
Petroșani se acționează cu 
consecvență pen
tru traducerea lor în 
viață cu maximă răspun
dere. Nu mă voi opri asu
pra numeroaselor preocu
pări în domeniul cercetă
rii și proiectării, ci asupra 
unei noutăți care constă 
în constituirea unui colec
tiv central pentru coordo
narea unei acțiuni perma
nente de reactivizare și 
modernizare a unor utila
je din dotarea unităților 
C.M.V.J. Petroșani. Atri
buțiile, competențele și 
responsabilitățile colecti
vului constau, în principal, 
din analiza gradului de 
folosire a unor utilaje, a 
stării și condițiilor de ex
ploatare a acestora, stabi
lirea necesităților și cerin
țelor de reactivare șl mo
dernizare a parcului de u- 
tilaje, urmărirea și analiza 

periodică a realizării pro
gramelor aprobate.

Pentru îndeplinirea în
tocmai a programelor de 
reactivare și modernizare 
s-au creat deja organisme 
de lucru. La I.C.P.M.C. 
Petroșani, în cadrul „Ateli
erului de cercetare, ingine
rie tehnologică și proiec
tări pentru stabilirea și 
asimilarea de utilaje mi
niere, mecanizare, auto
matizare, asimilări de 
subansamble și piese de 
schimb" s-au creat două 
colective: unul compus
din cadre de specialiști cu 
pregătire superioară și bo
gată experiență în dome
niu care să cerceteze, să 
studieze posibilitatea de 
modernizare și să proiec
teze soluțiile adecvate și 
unul alcătuit din cadre cu 
pregătire medie care să 
efectueze măsurători și 
observații în mină, să-i 
asiste pe specialiști, să e- 
xecute calculele, desenele 
și relevările necesare. Pen
tru aceste colective locul 
de muncă va fi Ia 
IPSRUEEM Petroșani, și 
mina, acolo unde urmează 
să se materializeze rezulta
tele cercetărilor și studiilor, 
iar confirmarea realizărilor 
lunare, care va fi conform 
programelor aprobate de 
colectivul central se va 
face de către directorul 
IPSRUEEM, care este îm
puternicit cu organizarea 
și urmărirea operativă a 
programelor de reactiva
re și modernizare a utila
jelor și răspunde de asigu
rarea condițiilor tehnico- 
materiale necesare reali
zării acestora.

Totodată, ia IPSRUEEM 
Petroșani s-a creat un co
lectiv de muncitori — ca
lificați și necalificați — la 
nivel de formație de lu
cru condusă de un mais
tru care va executa în 

mină, în ateliere sau labo
ratoare, lucrările ce se im
pun. Colectivul central 
pentru coordonarea acțiu
nii și-a stabilit și acționea
ză conform unui program 
de activitate aprobat, pro
gram cu termene și res
ponsabilități concrete. Din
tre principalele măsuri 
cuprinse în program amin
tim inventarierea utilajelor 
tehnologice inactive, cau- 
zela ce determină stațio
narea, măsurile propuse 
pentru reactivare, precum 
și etapizarea fazelor de 
reactivare; analiza utilaje
lor tehnologice aflate în 
funcțiune sub aspectul mo
dului în care corespund ce
rințelor de exploatare și 
propuneri de mo
dernizare; realizarea docu
mentației de execuție și a 
modelului de referință mo
dernizat pentru susținerea 
mecanizată de abataj SMA- 
5H, adaptarea a diverse 
tipuri de combine de aba
taj la condițiile concrete 
de zăcămînt și altele.

Unele dintre aceste mă
suri au fost demarate, 
aflîndu-se în fază avansa
tă de finalizare cum este 
cazul susținerii mecaniza
te de abataj SMA-5H, în 
urma discuțiilor și analize
lor efectuate împreună cu 
specialiștii firmei construc
toare din Timișoara.

Pe scurt acestea sînt pre
ocupările colectivului cen
tral pentru coordonarea 
acțiunii de reactivare și 
modernizare a unor utila
je din dotarea întreprinde
rilor miniere care își va 
aduce o contribuție sub
stanțială Ia creșterea pro
ducției de cărbune pe sea
ma sporirii productivită
ții muncii.
Dr. ing. Valeriu STANCIU, 

director tehnic al 
I.C.P.M.C. Petroșani

MINA DIUA; o mină la care condi
țiile geotectonice nu au permis pină a- 
cum o extindere a tehnologiilor de ma
re productivitate, se află în plin proces 
de modernizare. Astfel in partea vesti
că a blocului II, în stratul 3, la patru nu
mere de abataje cameră se va introdu
ce — operațiunea este în plină desfășu
rare, exeeutîndu-se deja prima felie — 
o nouă tehnologie pentru această între
prindere și anume abataje frontale (trei) 
cu tavan de rezistență. Prin introduce
rea acestei tehnologii productivitatea 
muncii realizată va spori cu 20—25 la

• La I.M. PAROȘENI 
se află într-o fază avan
sată de montare un com
plex mecanizat de mare 
înălțime, de construcție 
românească, de tipul 
CMA-5I-L, S-au executat 
probele tehnologice pe 
fluxul de evacuare a căr
bunelui, inclusiv la 
transportorul de pe aba
taj-

• In fază de finalizare
a montării se află la 
I.M. ANINOASA un alt 
complex fabricat la 
I.U.M. Petroșani —
SMA-2 (al doilea com
plex) care înlocuiește un

O nouă instalație cu ga
barit redus, ușor manevra
bilă, cu eficiență sporită în 
etanșarea lucrărilor vechi, 
a zonelor de foc, a goluri
lor din mină, acestea sînt 
caracteristicile instalației 
ale cărei inițiale sînt 
ISRUF și care a fost rea
lizată de cercetătorul Va- 
sile Kruppa de la ICPMG 
Petroșani. Cît de rapid se

sută, proporțional crescînd și producția 
de cărbune extras. Alte avantaje: mă
rirea gradului de siguranță în exploa
tare, ușurarea efortului fizic, reducerea 
consumului de lemn de mină, creșterea 
timpului de lucru afectat direct produc
ției, reducerea personalului de servire. 
Lucrările efectuate pînă în prezent, du
pă cum ne informa ing. loan Vasilescu, 
șeful serviciului dezvoltare din cadrul 
C.M.V.J., au un ridicat nivel calitativ, 
respectîndu-se cu strictețe tehnologia de 
luciu.

abataj frontal cu susți
nere individuală.

• La I.M. VULCAN, de 
asemenea, se apropie 
timpul de punere în func
țiune a unui complex me
canizat, care redeschide 
calea mecanizării lucrări
lor din abatajele acestei 
mine.

• In premieră la I.M.
URICANI: exploatarea
independentă a stratelor 
17 și 18 cu complexe de 
proveniență românească, 
fabricate la I.U.M. Petro
șani de tipul SMA-PII2. 
Prin introducerea aces
tor complexe, mai ales 
prin exploatarea indivi

ISRUF
poate interveni pentru pre
venirea și lichidarea focu
rilor de mină cu ajutorul 
instalației ISRUF o demon
strează două cifre compa
rative: pentru sistemul
clasic de construire a di
gurilor de etanșare era 
nevoie la 4—5 schimburi, 
prin folosirea instalației 
timpul se reduce la 4—5

duală a stratului 18, se 
va îmbunătăți calitatea |
cărbunelui extras. La 
stratul 17, se crează posi
bilitatea alegerii sterilu- i
lui in abataj, măsură ca- '
re, de asemenea, va con
duce la îmbunătățirea 
calității producției extra
se. j

• In perspectiva trimes
trului I și începutul tri
mestrului II, se preco- ; 
nizează introducerea a 
două noi tehnologii de 
lucru la minele ANT- 
NOASA și PETRILA, a_ 
supra cărora vom reveni 
cu detalii într-unul din 
numerele viitoare.

ore, iar calitatea lucrării 
este incomparabil mai bu
nă. Aceasta ca să nu mai 
amintim că la execuția di
gurilor clasice pentru lirni—. 
tarea și etanșarea zone
lor de foc se folosesc echi
pele de salvatori minieri.

Pagină realizată la 
cererea C.M.V.J.

Activitatea de cerceta
re și creație tehnîco-științi- 
fică are un rol de maximă 
importanță în aplicarea a 
noi tehnologii în produc
ție, în valorificarea supe
rioară a resurselor mate
riale și energetice. Aceas
tă idee cu implicații deo
sebite pentru progresul 
economic al patriei este 
amplu subliniată în hotă- 
rîrile Congresului al XIII- 
lea al P.C.R., în Progra- 
mul-directivă de cerceta
re științifică, dezvoltare 
tehnologică și de introdu
cere a progresului tehnic 
— program ce asigură un 
cadru nou, superior, dez
voltării impetuoase a cer
cetării științifice în etapă 
actuală și în viitor.

Specific preocupărilor 
de extracție, prelucrare și 
valorificare superioară a 
cărbunelui din Valea Jiu
lui și din celelalte bazine 
carbonifere ale țării colec
tivului nostru de cercetă
tori și specialiști de la 
C.C.S.M. Petroșani îi revin 
sarcini deosebite în des
fășurarea activităților din 
subteran cu tehnologii mo
derne și în condiții de si
guranță a muncii mineri
lor. Prin activitatea de zi 
cu zi ne aducem o contri
buție deosebită la rezolva
rea problemelor de tehni
ca securității, de creație 
tehnico-științifică.

In cadrul C.C.S.M. acti
vitatea de creație tehnico- 

științifică este Coordonată 
de o comisie constituită 
din reprezentanți ai con
siliului științific, C.I.T., ai 
sindicatului, U.T.C., res
ponsabilul cu activitatea 
de invenții și inovații, cer
cetători, muncitori cu înal
tă calificare, sub îndruma
rea și cu sprijinul organi
zației de partid, a condu
cerii instituției. In anul re
cent încheiat, activitatea de 
cercetare tehnico-științifi
că s-a ridicat la un nivel 
superior, contribuind la so
luționarea unor probleme 
de stringentă actualitate 
pentru securitatea muncii 
minerilor. Colectivul nos
tru de cercetători și spe
cialiști a avut cuprins în 
planul de cercetare 135 te
me, mare parte din aceste 
lucrări — cu implicații di
recte asupra desfășurării 
în siguranță a producției 
— au fost finalizate. Din 
acestea trei constituie teh
nologii noi elaborate și o- 
mologate și privesc: „tra
tarea spațiului exploatat 
cu substanțe antipirogene 
pentru prevenirea focuri- 
lon endogene**, „remedie
rea defectelor de porozita- 
te la carcase de echipa
mente electrice antigrizn. 
toase" și „încărcături pen
tru inițierea expozivilor 
insensibili la capse deto_ 
nante**. Alte 16 teme s_au 

finalizat cu modele, pro
totipuri și instalații expe
rimentale din care patru 
suit deja omologate, cele 
mai multe din soluții au 
implicații favorabile asu
pra manipulării și siguran
ței în exploatare a insta
lațiilor și aparaturii elec
trice din subteran. Printre 
aceste -soluții enumerăm: 
dispozitiv pentru perfo- 
rajul umed normalizat; dis
pozitiv de șistificare me
canizată: releu de scurge
re ACRJ-2; aparat pen
tru verificarea circuitelor 
cu siguranță intrinsecă tip 
INTEST.

Alături de aceste rezul
tate obținute,, obiectivul ac
tivității noastre s-a concen
trat în anul 1984 și spre 
invenții și inovații, muncă 
ce s-a materializat în 6 in
venții și 3 inovații — reali
zări ce și-au adus contri
buția la mai buna desfă
șurare a producției în 
subteran. Invențiile și ino
vațiile au fost realizate de 
colectivele conduse de cer
cetătorii Cornel Gligor, E- 
remia Roman, Ioan Toth, 
Ladislav Kovacs, Vasile 
Lascu, Stelian Popescu, A- 
lexandru Hajdu, Octavia 
Baron și care merită apre
cierea întregului nostru 
colectiv, a minerilor căro
ra cercetătorii — prin so
luțiile preconizate și apli

cate — le fac munca mai 
productivă, în deplină si
guranță.

In cadrul activității de 
creație tehnico-științifică, 
cercetătorii de la C.C.S.M. 
au fost prezenți cu lucrări 
și comunicări la simpozi
oane și consfătuiri organi
zate de Ministerul Mine
lor, I.C.P.M.C., Institutul 
de mine, la expoziții cu 
caracter național, jude
țean și municipal, au pu
blicat articole, studii tehni
ce și sociologice în reviste 

In laboratorul de electrosecuritate al C.C.S.M. se fac încercări la antidefla. 
grante. Foto: A. MIESZ

de larg interes tehnico- 
științific.

Pentru acest an colecti
vul nostru are sarcina să 
soluționeze teme din pla
nul de stat și departamen
tal, teme ce sînt orienta
te spre soluționarea unor 
probleme ale mineritului 
românesc și se regăsesc in 
documentele programatice 
ale Congresului al XIII-lea 
al partidului. Hotărârea 
noastră este de a intesifi- 
ca cercetările aplicative 

și ale dezvoltării tehnologi
ce, conștienți că potenția
lul tehnico—științific de 
care dispunem, specialiștii 
noștri, prin ceea ce fac, a- 
sigură condiții de siguran
ță în exploatarea zăcămîn- 
tului și a utilajelor, au un 
aport substanțial la activi
tatea din subteran, în Scopul 
dezvoltării bazei energe
tice și de materii prime a 
patriei noastre.

Sociolog Petre HADGIA, 
Ing. Mihai ZAPOROJAN, 

C.C.S.M.
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încheierea vizitei de prietenie 
în țara noastră a președintelui 
Prezidiului R. S. F. Iugoslavia

cursei înarmărilor, în pri
mul rînd a celei nucleare, 
accentuării crizei economi
ce mondiale și sporirii de
calajelor dintre state, a 
stărilor conflictuale exis
tente în diferite zone 
globului. S_a subliniat 
ia aceste condiții, se 
pune să se acționeze 
toată hotărîrea pentru opri
rea agravării vieții inter
naționale, pentru reluarea 
și consolidarea politicii 
I" destindere, înțelegere și 

pace."
Președintele Nicolae 

Ceausescu a apreciat 
problema fundamentală 
vieții internaționale o 
prezintă, în momentul 
față, oprirea cursei

ale 
că, 

im- 
cu

că 
a 

re
de

înar
mărilor. trecerea la dezar
mare, în primul rînd 
dezarmare nucleară, 
subliniat necesitatea 
se face totul pentru 
ajunge la înțelegeri 
punzătoare privind 
narea armelor nucleare de 
pe continentul european 
și din întreaga lume, pen
tru apărarea dreptului su
prem al ponoarelor la via
tă, libertate, independen
ță si pace.

Cei doi președinți au a_ 
preciat însemnătatea întîl- 
nirii de la Geneva a miniș
trilor afacerilor externa 
ai Uniunii Sovietice și Sta
telor Unite, ca un pas po
zitiv pe calea angajării u- 
nor negocieri concrete ca
re trebuie să ducă, în final, 
la încetarea cursei înarmă
rilor și la dezarmare, 
eliberarea omenirii 
primejdia unei 
nucleare. S-a 
în acest cadru,

~ca toate statele 
că contribuția la desfășu-

la
a
a 

se

și 
de 
a

cores- 
elimi-

la 
de 

catastrofe 
evidențiat, 
necesitatea 
să-și adu-

rarea cu bune rezultate a 
tratativelor sovieto-ame- 
ricane, la crearea unui cli
mat care să favorizeze re
alizarea unor 1 
concrete privind 
rea rachetelor de 
tinentul european, 
berarea Europei 
arme nucleare.

A fost exprimată voința 
României și Iugoslaviei 
de a contribui la desfășu
rarea cu rezultate bune a 
Conferinței de la Stockholm 
pentru măsuri de încrede
re, securitate și dezarma
re, pentru a se ajunge la 
convenirea unor măsuri 
concrete menite să ducă 
la întărirea încrederii si 
conlucrării pe continent, 
la realizarea unei dezar
mări reale și generale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Ve
selin Giuranovici au rea
firmat hotărîrea celor do
uă țări de a acționa pen
tru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare și bunăve- 
cinătate în Balcani, pen
tru transformarea Balca
nilor într-o zonă a păcii 
șî înțelegerii, lipsită de 
arme nucleare, de baze mi
litare străine,

Ținînd seama de înrău
tățirea situației economi
ce a țărilor în curs de dez
voltare, s-a apreciat că tre
buie să se intensifice efor
turile pentru o soluționa
re globală a problemelor 
legate de lichidarea sub
dezvoltării — inclusiv a 
problemei datoriilor exter- 
te foarte mari care împo
vărează aceste țări — pre
cum și pentru edificarea u- 
nei noi ordini economice 
internaționale.

De ambele părți a fost 
subliniată importanța miș-

nealiniate, a 
.țărilor mici 
la rezolvarea 

internaționa-

(Urmare din pas n

Dialogul la nivel înalt 
româno-iugoslav, prilejuit 
de această vizită, marchea- ’ 
ză un nou moment im
portant în bogata cronică 
a relațiilor de prietenie - 
și colaborare dintre -Româ
nia și Iugoslavia. Prin în
țelegerile stabilite si.au 
dat noi impulsuri conlu
crării multilaterale dintre 
cele două țări pe plan bi
lateral, precum și pe are-. 
na internațională, în folo
sul reciproc, al cauzei pă- -

înțelegeri 
eliminș- 
pe con- 

la eli
de orice

In încheierea convorbi
rilor — desfășurate într-o 
atmosferă de stimă, prie
tenie și înțelegere recipro
că — președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Veselin Giuranovici și-au 
manifestat satisfacția față 
de caracterul fructuos al 
noului dialog la nivel înalt 
româno-iugoslav, expri- 
mînd convingerea că acesta 
va contribui la dezvoltarea

Convorbirile oficiale româno-iugoslave
cării țărilor 
participării 
și mijlocii 
problemelor
le, în interesul tuturor po
poarelor, al cauzei înțele
gerii, colaborării și păcii 
în lume.

In cadrul convorbirilor, 
a fost exprimată hotărîrea 
comună a celor două țări 
de a întări, în continuare, 
conlucrarea dintre ele pe 
arena internațională în in- tot mai puternică a priete. 
teresul 
cii de 
tate și 
legerii 
în Europa 
lume.

In cadrul celei de-a tre
ia runde a convorbirilor
— care s_au desfășurat în 
după-amiaza aceleiași zile
— au fost evaluate rezul
tatele vizitei, ale înțelege
rilor convenite privind dez
voltarea în continuare a 
colaborării și cooperării e- 
conomice, tehnico-științi- 
fice și în alte domenii de 
activitate dintre România 
și Iugoslavia. In acest con
text, președinții părții ro
mâne și părții iugoslave în 
Comisia mixtă de colabora
re aconomică și tehnico- 
științifică au prezentat un 
program comun de măsuri 
și 
re 
Și 
ce 
te 
în 
iilor la nivel înalt. S-a a- 
preciat că acest program - 
deschide largi perspective 
impulsionării relațiilor e- 
conomice româno-iugosla
ve corespunzător posibili
tăților în continuă creștere 
ale economiilor naționale 
ale celor două țări.

promovării 
destindere, 
colaborare, 
și păcii în 

și în

politi- 
securi- 

al înțe- 
Balcani,. 
întreaga

acțiuni menit să asigu- 
dezvoltarea colaborării 

a schimburilor economi, 
reciproce în conformita- 

cu cele convenite 
cadrul înțelege-

niei și colaborării dintre 
România și Iugoslavia, 
dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia, din
tre poporul român și po
porul iugoslav, ale conlu
crării dintre cele două 
țări pe plan internațional, 
în interesul reciproc, al 
cauzei păcii, destinderii, 
securității și progresului în 
întreaga lume.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se 
transmită Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, Prezidiului C.C. 
al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia și Consiliu
lui Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, popoa
relor iugoslave prietene un 
salut călduros și cele mai 
bune urări din partea Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Gu
vernului român, precum și 
din partea sa personal.

Tovarășul Vaselin Giura
novici a mulțumit încă o 
dată pentru calda ospita- 
litate de care s_a bucurat 
în România, pentru con
vorbirile fructuoase purtate 
în timpul vizitei, în spiri
tul stimei și respectului 
reciproc, caracteristic re
lațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două 
țări, partide și popoare.

<

Ceremonia plecării
cii, colaborării și înțelege
rii în Balcani, în Europa și 
în întreaga lume.

Ceremonia plecării înal
tului oaspete a avut loc 
la Garș Băneașa, împodo
bită sărbătorește.

Președinții N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Veselin Giu
ranovici au sosit împreună 
la Gara Băneasa.

O gardă militară alinia
tă pe platoul din fața gării 
a prezentat onorul. Au

fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia 
și Republicii Socialiste 
România.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Ve
selin Giuranovici au trecut 
în revistă gardă de onoare.

In continuarea ceremo
niei, președintele Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia 
și-a luat rămas bun de la 
persoanele oficiale' române ’

venite să-1 salute la pleca
re. . . . ■

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a salutat apoi 
persoanele oficiale care 
l-au însoțit pe tovarășul 
Veselin Giuranovici în vi
zita de prietenie în țara 
noastră. . . .

Un grup de copii au o- 
ferit tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Veselin Giu
ranovici buchete de flori.

La plecare, . tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ve
selin Giuranovici și-au 
strîns cu căldură mîinile, 
s-au îmbrățișat.
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ca-

memento

No.
se

După 
război;

călă-

în
pe țară.

luptă“. Pre-
Copro- 

internațională.

TV.

PETROȘANI — 7 
ieinbrie: Fantomele
grăbesc; Unirea; 
legile vremii de 
Parîngul: Legendș 
rețului singuratic.

PETRILA: Balada 
vaierului Ivanhoe.

LONEA: Zile din trecut.
ANINOASA: Scuzați,

dv. vedeți fotbal9
VULCAN: Un marinar 

rămîne pe țărm.
LUPENI: Romeo și Ju- 

lieta ’82.
URICAN1: Fantezii de

senate.

20,00 Telejurnal
20,15 Tribuna TV. 
O țară, un partid, u 
por (color), 
versuri 
voluționare.
și ecranul în lumina Di
rectivelor Congresului al 
XIII-lea. 21,00 Film serial: 
„Tineri 
mieră 
ducție
21,50 Telejurnal (p.c.)

(p.c.)
20,35 

n po_
Cîntece și

patriotice și re- 
20,45 Scena

întreprinderea „Electronica" 
București 

Reprezentanța tehnicâ 
județeană Hunedoara

cu sediul în Deva

organizează, în 
concurs pentru 
inuncitor-electronist și a unui post de primi- 
tor-distribuitor, pentru zona Văii Jiului (Pe

troșani, Lupeni, Vulcan, Petrila, Uricani).

ziua de 15 februarie 1985, un 
ocuparea a două posturi de

Relații suplimentare pînă la data de 9 
februarie 1985, la telefon 956/22296.

Mica publicitate
VIND Lada 1500, 

Ilie, strada Cătănești 
11, Iscroni.

PIERDUT 
serviciu, pe

MANEVRE MILITARE ANULATEkeiuarea lucrărilor Conferinței 
pentru dezarmare de la Geneva
GENEVA

■ Marți, au
5 (Agerpres). 
început ia 

Geneva, lucrările sesiunii 
anuale a Conferinței pen
tru dezarmare, organismul 
unic de negocieri multila
terale al Națiunilor Unite 
în problemele 
compus din 40 
printre care și 

Așa cum a
repetate rînduri țara noas
tră, personal
Nicolae. Ceaușescu, 
cierile din cadrul 
i inței trebuie 
asupra temelor 
ale dezarmării;
cursei înarmărilor nucle
are, interzicerea experien
țelor nucleare, eliminarea 
riscului unui război nu-

dezarmării, 
de membri, 
România, 

subliniat în

președintele 
nego- 

confe- 
concentrate 

prioritare 
încetarea

clear, interzicerea armelor 
chimice, prevenirea cursei 
înarmărilor în spațiul ex- 
traatmosferic, acordarea 
unor garanții de securita
te corespunzătoare statelor 
neposesoare de arme nu
cleare, interzicerea noilor 
arme de distrugere în ma
să și a sistemelor de ase
menea arme, inclusiv a ar
melor radiologice, adop
tarea unui program global 
de dezarmare.

In acest an, Conferința 
de la Geneva urmează să 
abordeze probleme legate 
de creșterea eficienței sa
le și îmbunătățirea pro
cedurilor de lucru, pre

cum și propunerile de ad
mitere a unor noi state ca 
membre ale Conferinței.

BRUXELLES 5 (Ager
pres). — Primul ministru 
al Australiei, Robert Haw
ke, a anunțat, 
unei conferințe 
organizate da 
că manevrele 
„Sea Eagle" ale pactului 
ANZUS (care reunește 
Australia, Noua Zeelandă 
și Statele Unite), progra-

în cursul 
de presă 
Bruxelles, 

militare

mate pentru luna martie, 
au fost anulate. El a 
precizat că decizia o fost 
luată c-a urmare a refuzu
lui guvernului neozeelan
dez de a permite accesul 
navelor militare america
ne cu propulsie nucleară 
sau cu arme nucleare la 
bord în porturile neoze
elandeze.

(3276)

Rădoi
nr.

legitimație de 
numele Stere

ANUNȚURI

IARNA GREA IN TURCIA
ANKARA 5 (Agerpres). 

— Puternice ninsori s-au 
abătut luni asupra terito
riului Turciei, provocînd . 
moartea a cel puțin două 
persoane și blocînd 
câteva sute pe șosele, 
partea de est a țării, 
de sate sînt lipsite de
municații.ca urmare a tro- 
ienelor de zăpadă de aproa
pe doi metri In zonele ur-

alte ,
In 

mii 
co- .

bane, grosimea stratului 
de zăpadă este de 45 de 
centimetri. In provincia 
Bitlis, peste 400 de per
soane au fost surprinse de 
ninsoare pe autostradă. In 
provinciile 
gol, Van și 
de lupi au 
te, atacând
te, informează presa turcă.

răsăritene Bin_ 
Kăkkari, haite 
pătruns în sa- 
staulele de vi-

Romulus, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (3277)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Geană 
Nicușor, eliberată de I.M. 
Petrila. O declar nulă, 
(3273)’

DE FAMILIE

Cu profundă durere anunțăm încetarea din via
ță a scumpului nostru fiu, frate, soț și tată 

DRAGUȘIN AURELIAN
Inmormîntarea va avea loc în ziua de 7 februa

rie, ora 15. de la domiciliu.
Familia îndurerată. (3281)

Colectivul de oameni ai muncii din cadrul C.E.C. 
Petroșani este alături de familia greu încercată prin 
pierderea celui care a fost 

director
DRAGUȘIN AURELIAN

(3274)

Familiile Vekony și Mățan, anunță cu durere 
încetarea din viață a tatălui lor

VEKONY IOSIF
in vârstă de 76 ani.

Inmormîntarea, în 7 februarie, ora 15, de Ia Casa 
pensionarilor Petroșani. (3278)

Casa pensionarilor Petroșani anunță decesul sti-, 
matului lor președinte

VEKONY IOSIF
Inmormîntarea va avea loc în 7 februarie, ora 

15, de la casa pensionarilor. Sincere condoleanțe fa
miliei. (3282)

Colectivul Liceului industrial Petroșani este a_ 
lături de colega lor Fodor Tiberia în greaua încer
care pricinuită de pierderea socrului.

Colectivul I.M. Livezeni este alături de ing. 
Ciungan Ioan, cu prilejul ireparabilei pierderi pri
cinuite de decesul mamei sale. Compasiune și con
doleanțe familiei îndoliate. (3275)

Familia Jitea Iacob, anunță cu durere împlinirea 
a doi ani de la dispariția scumpei mame

JITEA IRINA
Nu te vom uita niciodată. (3280)
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