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reprezentanților oamenilor
muncii de la C. M. V» J.

In întâmpinarea alegerilor de deputați

Adunarea getieralăa
în organizarea

Frontului Democrației și Unității Socialiste
Adunări cetățenești pentru desemnarea 

candidaților in circumscripțiile electorale
PETROȘANI

Angajare deplină pentru
creșterea producției de cărbune

Ieri, într-o atmosferă de 
puternică angajare și am
plă mobilizare, a avut 
loc adunarea generală a 
reprezentanților oameni
lor muncii din Combina
tul minier Valea Jiului.

La lucrările adunării 
generale au luat parte 
tovarășii Radu Bălan, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comite
tului județean Hunedoa
ra al P.C.R., Marin Ște
fan ache, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul mi
nelor și Viorel Faur, 
membru al C.C. al 
prim-secretar al 
tetului municipal 
șani al P.C.R.

In aceste zile cînd 
tregul nostru popor 
timpină și pregătește 
legerile de deputați pen
tru Marea Adunare Na
țional.i și consiliile popu
lare. oamenii muncii din 
întreprinderile noastre 
miniere și-au exprimat și

<__________________________

I.M, ANINOASA

P.C.R., 
Corni- 
Petro-

în- 
în- 
a-

în
se

cu prilejul adunării ge
nerale a reprezentanților 
profundul lor atașament 
față de înțeleaptă politică 
a partidului nostru, față 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre.

Darea de seamă pe ba
ză de bilanț a consiliului 
oamenilor muncii 
Combinatul minier 
lea Jiului și dezbaterile 
care au avut loc pe mar
ginea materialelor pre
zentate au evidențiat cu 
pregnanță eforturile de
puse de colectivele mi
niere pentru creșterea 
producției de cărbune în 
anul 1984, cînd minerii 
Văii Jiului au obținut cea 
mai mare producție din 
istoria combinatului. In 
același timp, printr-un 
puternic spirit critic și 
autocritic au fost puse în 
evidență și rezervele in
suficient Valorificate pe 
parcursul anului trecut,

din 
Va-

lipsurile 
procesul

deficiențele și 
manifestate în 
de producție.

Punînd un accent deo
sebit pe posibilitățile e- 
xistente de creștere a 
producției de cărbune, re- 

. mareînd eforturile depu
se de întreaga țară pen
tru asigurarea dotării 
tehnice necesare înde
plinirii prevederilor de 
plan și subliniind condi
țiile create încă din ulti
ma parte a anului tre
cut pentru realizarea in
tegrală și ritmică a sar
cinilor, participanții la
dezbateri s-au angajat în 
numele colectivelor pe
care le reprezentau să-și 
onoreze în mod exemplar 
îndatoririle ce le revin 
pentru creșterea produc
ției de cărbune și înde
plinirea angajamentelor 
asumate în întrecerea so
cialistă.

In această perioadă 
care în întreaga țară 
desfășoară adunările elec
torale organizate de Fron
tul Democrației și Unității 
Socialiste pentru desem
narea candidaților de de
putați pentru alegerile de 
la 17 martie, la Petroșani 
a avut loc, ieri, o însufle
țită adunare populară la 
care au participat sute de 
mineri și alți oameni ai 
muncii din reședința mu
nicipiului și din Petrila. A- 
dunarea a 
tovarășul 
membru 
Central al 
munist 
cretar 
dețean 
P.C.R., 
tetului 
liului popular județean, ca
re a evocat remarcabilele 
înfăptuiri economico-so_ 
ciale din țara noastră și 
din județ în acești rodnici 
ani a> socialismului, expu- 
nîn'd perspectivele de dez-

fost deschisă de 
Radu Bălan, 
al Comitetului 

Partidului Co- 
Român, prim-se- 

al Comitetului ju_ 
Hunedoara al 

președintele Comi- 
Executiv al Consi-

voltare în spiritul istori
celor hotărîri ale Congresu
lui al XlII-lea al partidu
lui.

Din însărcinarea Con
siliului Național al Fron
tului Democrației și Unită
ții Socialiste, . tovarășul 
Radu Bălan a propus can
didatura tovarășului Ma
rin Ștefanache, membru 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, ministrul minelor, 
în circumscripția electo
rală nr. 6 a Marii Adunări 
Naționale. In cadrul 
nării cetățenești au 
cuvîntul ing. Iulian 
tescu. director general 
Combinatului minier
lea Jiului, Marcu Boantă, 
secretar al comitetului de 
partid de la I.M. Petr.ila, 
Vasile x Vlad, student

Institutul de 
Stanciu, 
ICPMC 
Modoi, 
Petro-

PETRILA

adu- 
luat 
Cos

ii
Va-

la
mine, ing. Valeriu 
director tehnic al 
Petroșani, Veturia 
directorul IACCVJ

(Continuare in pag. a 4-a)

Din amfiteatre, pe marea

celei mai mari 
zilnice de cârbu- 
inceputul acestui 

de 21 februarie a 
pro_

liului Uniunii Asociați
ilor Studenților Comu
niști din România, parti- 
cipanții — interprfeți și 
spectatori, specialiști sau a- 
matori de artă, în marea

Zi de producție record
Ieri dimineața, colectivul 

• minei Aninoasa raporta ex
tragerea 
cantități 
ne de la 
an. Ziua
însemnat, deci, zi de 
ducție record pentru 
nerii de aici, cînd 
subteranele minei au 
trimise la suprafață 
tone de cărbune, cu 
tone mai mult decît 
vederile de plan. i 
succes este rodul unei mo
bilizări de excepție de 
care dă dovadă in aceste 
zile de iarnă grea întregul 
colectiv de oameni ai mun
cii, dar in mod deosebit 
colectivele de mineri din 
cadrul secoarelor I — plus 
115 tone, III —plus 
tone, IV — plus 142 
și V — plus 68 de 
(Gh. S.)

La întreprinderea mi
nieră din Lonea, sute de 
mineri și cetățeni din car
tierele localității au parti
cipat ieri la adunări elec
torale organizate de Fron
tul Democrației și Unității 
Socialiste pentru desem
narea candidaților de de
putați la alegerile de la 17 
martie. Au fost desemnați ' 
candidați de deputați Ște
fan Alba și Iosif Clamba 
— circumscripția electo
rală județeană 73, Antal 
Andrei, Katona Aurel și 
Horvath Pavel — circum
scripția electorală județea
nă 74, candidații de depu
tați în circumscripțiile e- 
lectorale municipale 25, 26 
și 27, precum și candidații 
de deputați în circumscrip
țiile electorale orășenești 
21, 22, 23, 24, 25,'26, 27, 28 
și 29.

Peste 3000 de cetățeni au 
participat la cele 17 adu-

(Continuare în pag. a 4-a)

scenă a tării
>

tru, de muzică ușoară, es
tradă, interpreți de mu
zică cultă. In paralel s_au 
deschis expoziții de artă 
plastică și fotografie, cu- 
prinzînd lucrări partici
pante la concursul de 
creație. Cinecluburile și-au 
prezentat filmele, au a- 
vut loc proiecții de dia
pozitive și montaje dia, 
iar lucrările literare au 
fost apreciate de juriul 
festivalului.

Ca în fiecare an, In's- 
titutul de mine din Pe
troșani s-a prezentat Ia 
un nivel de excepție, u- 
nele dintre momentele 
artistice prezentate . ridi- 
cind „temperatura aplau
zelor" pînă la incandes-

230 
tone 
tone.

în- 
inter- 
crea-

• MEMENTO

MINERILOR Contribuția electromecanicilor

Festivalul național 
„Cîntarea României*'

2808
554

pre-
Acest

Sala Casei de cultură 
a studenților din Timi
șoara a găzduit, în zilele 
de 20—22 februarie, eta
pa zonală a Festivalului 
Artei și Creației Stu
dențești, ediția a XVI-a, 
manifestare integrată 
Festivalului național „Cîn
tarea României". In ora
șul de pe Bega s_au 
tîlnit formații și 
preți individuali,
tori din centrele univer
sitare Craiova, Hunedoa
ra, Petroșani, Reșița și 
Timișoara, reprezentanți 
de frunte ai artei și crea
ției studențești, ajunși 
în această fază a compe
tiției după o riguroasă se
lecție a potențialului ar
tistic al fiecărui centru 
universitar.

După cuvîntul de des
chidere rostit de Mircea 
Cranta, secretar al Consi-

lor majoritate tineri, s_au 
împărțit pe secțiuni, par- 
ticipînd la manifestări 
artistice de un înalt ni
vel Concursul a cuprins 
formații și ansambluri 
folclorice, recitatori, In
terpret! folk, brigăzi ar
tistice și grupuri satiri
ce, dans clasic, modern și 
contemporan, montaje li
terare și literar-muzicale, 
formații corale și instru
mentale, formații de tea-

lloria DOBROGEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

UN NOU COMPLEX MECANIZAT 
LIVRAT

La începutul săptămînii 
viitoare, primele secții ale 
unui complex mecanizat de 
tip SMA-2 îmbunătățit, fa
bricat la 1UM Petroșani, 
va lua drumul Lupeniului 
pentru a 
teranele 
mine de 
In total 
de secții, 
aduse vor conduce la creș
terea productivității mun
cii, prin sporirea pasului

fi introdus în sub- 
celei mai mari 

cărbune din țară, 
vor fi livrate 67 

îmbunătățirile

de avansare cu 600 mm. 
înlocuirea prinzătorului 
de front de pe grinda gli
santă și modificarea grin
zii glisante cu consolă os
cilantă în variantă SMA.l, 
sînt principalele îmbună
tățiri. Și-au adus . contri
buția la acestea, cadre teh- 
nico_inginerești de 
CCSITUM, filiala 
șani, de la mina 
și IUMP. (Gh. S)

la
Petro-

Lupeni

J

5

săptămînii 
trecute, de cînd noul val 
de ger a pus stăpînire și 
pe meleagurile noastre, 
inițiativa organizației de 
partid de la preparația 
Lupeni, de a forma 
chipe suplimentare 
sprijinul descărcării 
goanelor cu cărbune 
dat rezultate Intr-o

e-
în

va-
a

sin-

perforează fron
tul abatajului. Aspect 
de muncă din mina Vul
can.

gură săptămînă, formați
ile db electromecanici din 
secția întreținere, con
duse de maiștrii Iuliu 
Antal, Vasile Maioga, Va_ 
sile Gheorghe — deci ci
te 15—20 oameni pe 
schimb — au descărcat 174 
de vagoane cu cărbune, 
majoritatea înghețate, pro
venite de la minele Uri- 
cani și Bărbăteni.

Cum au reușit să bi
ruie cărbunele înghețat 
boefiă de ultimele zile 
geroase ? Cu tîrnăcoa- 
pe, cu lopeți și picka- 
mere... dar mai ales eu 
multă tenacitate, rîvnă și 
dăruire în muncă, ne a- 
sigură Oliviu Florea, se
cretarul comitetului de 
partid al uzinei. (I.D.)
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Expoziția municipală 
de creație 

tehnico-științifică
leri, la Casa de cultu

ra din Petroșani s-a des
chis expoziția municipa
lă de creație tehnico.ști- 
ințifică, manifestare con- 
tind ca etapă de concurs 
în cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei". Cil acest prilej 
avut loc o amplă 
fructuoasă consfătuire
care ;iU luat parte cadre 
tehnico-inginerești din 
municipiu, specialiști din 
CMVJ și cadre universi
tare de la Institutul de 
mine-

a 
și 
la



ARE DE SEAMĂ
pe bază de bilanț, a consiliului oamenilor muncii de la 

Combinatul minier Valea Jiului
(TEXT PRESCURTAT)

REALIZĂRILE ANULUI 1984

Cantitatea totală de cărbune brut ex
tras în anul 1984, a fost de peste 10,8 
milioane tone, cea mai mare realizare 
de pînă acum a combinatului. Din 
ceasta, aproape 8,5 milioane tone 
fost supusă spălării, realizîndu-se 
milioane tone cărbune pentru siderurgie, 
cu 285 mii tone în plus față de anul 
anterior. La producția netă de huilă s-a 
înregistrat un plus de 564 mii tone față 
de anul 1983.

Cu rezultate mai bune la producția de 
cărbune brut extras, s-au prezentat în
treprinderile miniere de la Petrila, Lo- 
nea și Paroșeni, iar la producția netă 
valorică cele de la Petrila, Vulcan, Pa
roșeni și I.P.C.V.J.

In principal, sporurile de producție 
s-au obținut prin asigurarea liniei de 
front active necesare, punerea în func
țiune a noi capacități de producție și 
creșterea nivelului de dotare tehnică. 
In anul trecut, s_au pus în funcțiune 
capacități de producție la întreprinderile 
miniere Dîlja, Livezeni, Paroșeni, Băr
băteni și Uricani, pentru un volum de 
370 mii tone de cărbune. In același 
timp, la IPSRUEEM a intrat în funcțiu
ne o capacitate de producție în valoare 
de 44 milioane lei, iar IACMMP a rea
lizat construcții și montaje de peste 
300 milioane lei — o realizare ce poate 
constitui premisa îndeplinirii planului 
pe acest an, care este mai mare 
de cel din 1984 cu 22,5 la sută.

In anul 1984, unitățile CMVJ au 
mit utilaje și instalații în valoare 
1,6 miliarde lei; cea mai mare parte 
constînd în complexe mecanizate, com
bine de abataj și de înaintare, trans
portoare cu raclete și cu benzi și alte 
utilaje care, împreună cu cele existente 
au făcut ca, la finele anului 1984, valoa
rea fondurilor fixe ale combinatului să 
depășească 19 miliarde lei, fiind 
mai mare cu peste 7,5 miliarde lei față 
de anul 1980. Concomitent, a crescut preo
cuparea combinatului pentru asigurarea 
necesarului forței de muncă, atît din 
resurse proprii, cît și dinafară. In 
nul trecut, au fost pregătiți, prin cursuri 
cu scoatere și fără scoatere din produc
ție, aproape 5000 de muncitori. Prin cele 
două trepte ale liceelor Industriale, prin 
școlile profesionale și de maiștri, s-au 
pregătit mai mult de 2500 persoane, din 
care 224 maiștri. In același timp, cursu
rile de perfecționare organizate la în
treprinderi au fost Urmate de 19 530 
persoane, din care 16 680 muncitori 
lificați.

a-
a

2,9

față

pri- 
de

a-

ca-

REZERVE INSUFICIENT 
VALORIFICATE

Pe ansamblul combinatului, 
producției marfă pe anul trecut 
realizat în proporție de 94,3 
cel al producției de cărbune 
în proporție de 88,8 la sută, 
brute în proporție de 88,6 la

Cu cele mai mari nerealizări în 
1984 se prezintă I.M. Bărbăteni, 
are un minus de 159 400 tone, I.M. 
ninoasa — 153 100 tone, I.M. Lupeni — 
148 700 tone, I.M. Dîlja — 65 300 tone, 
I.M. Vulcan — 59 000 ton?, I.M. Uricani 
— 36 200 tone, I.M. Livezeni — 22 300 
tone, iar cariera Cîmpu lui Neag — 341 
mii tone.

Din analizele și dezbaterile ce au a- 
vut loc în recentele adunări 
ale oamenilor muncii, cît și din 
troalele efectuate de 
natului, a reieșit că 
și colectivele lor de 
fruntat cu o seamă 
văzute. Intre acestea se înscriu condi
țiile geo-miniere și de tectonică pro
nunțată și neconfirmarea unor rezerve. 
De asemenea, s-au înregistrat mari 
greutăți determinate de neprimirea de 
la furnizori a unor cantități importante 
de materiale de strictă necesitate. La 
acestea Se adaugă fluctuația accentuată 
ce se menține încă, atît la nivel 
combinat, cît și la întreprinderi, 
mai putea vorbi și despre alte 
obiective care au condus la nerealiză- 
rile planului producției de cărbune, dar 
socotim necesar să reflectăm, cu toată 
răspunderea, asupra celor care aparțin 
combinatului, deoarece acestea au con-

planul 
a fost 

sută, 
brut total
al huilei 
sută.

la

anul
care

A-

generale 
con- 

conducerea combi- 
unitățile miniere 

muncă, s_au con- 
de greutăți nepre-

de
S-ar

cauze

tribuit cel mai mult 
situația neplăcută în 
fost deficiențe în organizarea și condu
cerea producției și a muncii și nu s-a 
acționat cu fermitatea și competența 
necesare pentru înfăptuirea propriilor 
programe și planuri de măsuri. Aceasta 
este o lacună ce se manifestă începînd 
de la conducerea colectivă a combina
tului, pînă la nivel de unități, sectoare 
și formații de lucru. Nerealizările înre
gistrate la producția de cărbune brut 
extras puteau fi diminuate mult prin 
realizarea productivității muncii planifi
cate. Din motive — în parte obiective, 
acest indicator a fost îndeplinit în pro
porție de numai 89,3 la sută pe combi-, 
nat și 89,7 la sută pe Valea Jiului. Față' 
de plan, productivitatea muncii în căr
bune a fost mai mică cu 230 kg pe fie
care post prestat. Cu toate insistențele 
nu s-au finalizat măsurile privind pla
sarea zilnică a cel puțin 5200 posturi în 
cărbune. Alte pierderi importante de 
cărbune s-au datorat deselor întreruperi 
și opriri în procesul de producție și în 
fluxurile tehnologice, precum și defec
țiunilor apărute la utilaje, mașini și 
instalații, defecțiuni care, în cele mai 

. multe cazuri, se elimină cu încetineală 
și fără răspunderea necesară. Din ana
lizele și controalele efectuate la nivel 
de combinat, rezultă că, în jur de 500 
mii tone cărbune nu au fost realizate 
din cauză că 44 de sectoare miniere din 
cele 66 existente, s-au aflat sub plan, 
iar din 425 brigăzi, numai 225 și-au rea
lizat normele. Această stare de lucruri, 
se datorește în primul rînd, slabei ac
tivități organizatorice și lipsei de răs
pundere de care au dat dovadă condu
cerile întreprinderilor miniere, inclusiv 
conducerea combinatului, pentru reme
dierea situației.

Este îngrijorător 
losite unele utilaje 
tate și randament.
49 complexe mecanizate aflate în 
ventar șî 43 active, au funcționat 
mai 25 cu care s-au extras 2,6 milioane 
tone cărbune, față de 3,6 milioane tone, 
cît era planificat. Intr_o situație 
similară se află și combinele miniere. 
Din 55 combine de abataj aflate în in
ventar și 43 active, lucrează numai 14 
acestea în afara celor din dotarea com
plexelor, iar din 57 combine de înain
tare, cite sînt în inventarul întreprin
derilor, 52 pot fi active, însă din aces
tea funcționează 23. Indicele de utiliza
re fiind de numai 41,6 la sută.
- In toate documentele de partid și 
mai cu seamă în Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia Congre
sul al XIII-Iea al partidului, se subli
niază necesitatea stringentă a îmbună
tățirii calității producției. In ce privește 
unitățile combinatului nostru au făcut 
unele progrese în acest sens, dar nu pe 
măsura cerințelor. Procentul de cenușă 
a fost depășit cu 3,6 puncte în anul 
trecut. Aceasta în ciuda faptului că, 
în dotarea tehnică de specialitate avem 
4 instalații de trommel-concasor și alte 
mijloace de selecție a cărbunelui. Nea
junsurile privind calitatea se datoresc 
inconsecvenței cu care se acționează pe 
linia înfăptuirii programelor de măsuri 
stabilite de conducerea combinatului.

Intre cauzele care au condus la ne
realizări se înscriu și cele legate direct 
de munca cu oamenii. Nu s-au respec
tat peste tot zilele de odihnă progra
mate, iar numărul absențelor nemoti
vate este mare. Pe combinat, în anul 
trecut, acestea s-au ridicat la 132 632, 
cu ponderea mai mare la I.M. Aninoasa, 
I.M. Uricani, I.M. Vulcan și I.M. Băr
băteni, fapt ce a condus la un minus 
de cca. 300 mii tone cărbune brut.

la ajungerea în 
cate se află. Au

modul cum sînt fo_ 
de mare productivi- 
In anul trecut,

PROTECJIA MUNCII

față de anul anterior, însă a-a scăzut
ceasta nu satisface. Din analizele efec
tuate în legătură cu cauzele care 
condus Ia producerea accidentelor, 
zultă că cele mai multe se datoresc că
derilor de roci și de materiale, ceea ce 
reflectă pregnant faptul că nu se res
pectă încă tehnologiile de lucru, mono
grafiile de armare și instrucțiunile spe
ciale elaborate în acest scop. Mai mult 
de 15 la sută din numărul accidentelor 
s-au produs în activitatea de transport 
și circulație, ca urmare a neasigurării 
unor gabarite corespunzătoare, neîntre- 
ținerii lor în condiții bune, instruirii 
superficiale a oamenilor și încălcărilor 
elementare a normelor în vigoare.

Va trebui să se acționeze organizat și 
insistent pe linia respectării stricte a 
normelor de protecție a muncii, asigu
rarea funcționalității ireproșabile a sta
țiilor telegrizumetrice, înlăturarea cau
zelor generatoare de focuri endogene, 
îmbunătățirea condițiilor de aeraj, con
tinua pregătire politică și profesională 
a personalului muncitor din domeniul 
securității și protecției muncii, folosirea 
mai eficientă a aparaturii de speciali
tate și întărirea răspunderii tuturor fac
torilor implicați în aceste probleme 
domenii.

au 
re»

Și

un

Va- 
in- 
ur
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INVESTIȚIILE ANULUI 1984
In anul 1984, combinatul a avut 

plan total de investiții de 3 535 900 mii 
lei, din care 1 028 378 mii lei construcții- 
montaj. Realizările obținute sînt în 
proporție de 85,2 Ia sută și, respectiv, 
110,6 la sută. Numai I.M. Petrila, 
Vulcan, Paroșeni, Bărbăteni și I.M. 
lea de Brazi și-au realizat planul la 
vestiții total. Celelalte, au rămas în 
mă cu procente cuprinse între 39
26 la sută. La Livezeni, Petrila-Sud, Pa
roșeni, Lupeni și Lupeni-Sud, nu s-au 
pus în funcțiune capacități de produc
ție pentru 1,150 milioane tone de căr
bune. Dintr-un număr de 93 obiective, 
prevăzute în planul IACMM, s-au rea
lizat 62, iar din 690 apartamente plani
ficate a se da în folosință, au fost rea
lizate numai 137.

Este adevărat că, la construcții-montaj, 
planul a fost depășit cu 10,6 la sută, 
dar aceasta nu a rezolvat problema e- 
sențială, adică aceea a punerii în func
țiune a tuturor capacităților de produc
ție programate.

Intre cauzele care au condus la ră- 
mînerile în urmă .față de plan la total 
investiții se pot evidenția restanțele la 
achiziționarea unor utilaje de valori 
mari și nerealizările de la unitățile de 
antrepriză.

La rîndul lor, acestea își au cauzele 
proprii, adică factorii de răspundere și 
de profil care au misiuni bine definite 
în această privință, conducerile între
prinderilor miniere, IACMMP și Direc
ția tehnică de investiții a combinatului. 
Situația din acest domeniu putea 
mult măi bună dacă se acționa 
organizat și mai insistent pe linia 
dențierii și valorificării resurselor 
teriale și umane. Rău este însă că 
aici, în locul unor asemenea preocupări, 
se recurge prea ușor la motivații cu 
cauze venite dinafară. In rîndul brigă
zilor care nu și-au realizat planul, multe 
își desfășoară activitatea in sectoaie de 
investiții și în tot timpul /nului, ele 
s-au confruntat cu o seama de greutăți, 
fără a fi ajutate îndeaproape sa le de
pășească și să se înscrie pe o linie 
normală de lucru.

SARCINILE ANULUI 1985
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Un accent mai mare s-a pus pe veri
ficarea gradului de cunoaștere a noilor 
norme și instrucțiuni de către persona
lul de specialitate din acest domeniu, 
organizarea unor controale preventive, 
extinderea degazării centrale și locale 
a masivului de cărbune la toate între
prinderile miniere, creșterea gradului 
de dotare a unităților noastre cu baro- 
grafe pentru urmărirea vibrațiilor pre
siunilor și prevenirea acumulărilor pe
riculoase de metan etc. Ca urmare, nu
mărul total de accidente, în anul 1984,

In anul 1985, planul producției de 
cărbune brut extras este cu 1,5 milioa
ne tone mai mult față de planul anului 
anterior. Producția de cărbune net pre
parat este planificată să ajungă la 9,5 
milioane tone, din care 3 milioane tone 
huilă spălată pentru cocs și un milion 
pentru semicocs. Proporționale sînt și 
creșterile producției marfă. întregul 
spor planif;cat la acest indicator va tre
bui obținut pe seama productivității 
muncii, care în anul 1985, va trebui să 
fie cu 17 la sută mai mare decît pro
ductivitatea planificată în anul trecut 
și cu 26,4 la sută față de realizările a- 
nului 1984.

Planul de investiții total este de 3,3

miliarde Ici, din care 1,1 miliarde con- 
strucții-montaj.

Toate creșterile și sporurile de pro
duse sînt superioare celor din anul an
terior.

In principal, aceste sporuri sînt pre
văzute a se realiza prin punerea în 
funcțiune a noi capacități de producție, 
extinderea și modernizarea celor exis- 

■ tente, creșterea productivității muncii 
și organizarea superioară a producției 
și a muncii.

Cantități importante de cărbune sînt 
prevăzute a se realiza prin ' extinderea 
mecanizării și creșterea gradului de fo
losire a utilajelor de mare productivi
tate și randament. Este prevăzut ca în 
acest an, să funcționeze permanent 28— 
30 complexe mecanizate, cu ajutorul că
rora să extragem cel puțin 4 milioane 
tone cărbune, cu 1,4 milioane tone mai 
mult decît în anul 1984. Indicele de u- 
tilizare a complexelor va ajunge astfel 
la cca. 68 la sută cu tendință de creș
tere în continuare.

De asemenea, s-au stabilit măsuri ca 
în anul 1985 să funcționeze încă 22—23 
combine de abataj cu susținere indivi
duală, astfel îneît să se realizeze o 
producție de 4,7 milioane tone cărbune 
prin tăierea mecanizată. In același timp, 
se va asigura funcționarea efectivă a 
cel puțin 34 combine de înaintare în 
toate întreprinderile combinatului nostru.

Concomitent cu intensificarea lucră^ 
rilor de punere în funcțiune a noilor 
capacități de producție, de aplicare a 
măsurilor privind folosirea mai deplină 
a utilajelor și de creștere a productivi
tății muncii, va trebui să facem tot ce
ea ce este posibil pentru a ne încadra 
în graficele privind terminarea lucrări
lor de modernizare a preparației din 
Petrila, etapa a Il-a și de urgentare a 
construcției preparațiilor de la Livezeni 
și Uricani, astfel ca să se poată prelua 
și prepara întreaga cantitate de cărbune 
supus spălării. La îmbunătățirea cali
tății cărbunelui trebuie să contribuie 
intr-o măsură mai mare toate unitățile 
producătoare, utilizînd la maximum pro
cedeele și instalațiile de selectare de 
care dispune, astfel incit, să trimită 
spre preparații cărbune fără steril și, 
dacă se poate, fără nici un fel de im
purități și reziduuri care îngreunează 
procesul de preparare.

In tot ceea ce va trebui să se rea- 
lize.ze în acest an, dar mai cu seamă 
în privința asigurării unei funcționali
tăți cît mai constante a utilajelor, tre 
buie să-și aducă o contribuție mai mai 
colectivul de muncă de la IPSRUEEMP.

In spiritul Directivelor Congresului al 
XlII-lea al partidului și a orientărilSr 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, va tre
bui să fie orientată cercetarea științifică 
și proiectarea spre cele mai diverse do
menii de activitate, cu prioritate spre 
cele producătoare de bunuri materiale, 
dezvoltarea și modernizarea forțelor de 
producție, a bazei tehnico-materiale, 
promovarea progresului tehnico-științi- 
fic, modernizarea structurilor de pro
ducție, valorificarea superioară a re
surselor materiale și umane și crește
rea calității vieții.

O problemă care trebuie rezolvată pe 
linia aprovizionării se referă la recupe
rarea prin recondiționare, a tuturor ma
terialelor, pieselor de schimb, ansam- 
blelor și subansamblelor refolosibile. 
Altfel spus, este mai mult decît necesar 
să se îmbunătățească autoaprovizionarea, 
cunoscînd că în toate unitățile, se gă
sesc cantități mari de metal, cabluri de 
tot felul, stîlpi hidraulici, conducte și 
multe altele care, cu un efort minim, 
s-ar putea inventaria și reintroduce îr. 
circuitul producției, scutind în felul 
acesta combinatul de cheltuieli supli
mentare pentru aprovizionare.

In condițiile generalizării acordului 
global și a aplicării pe scară tot mai 
largă a mecanismului economico-finan- 
ciar, întregul personal muncitor trebuie 
să-și aducă contribuția maximă la rea
lizarea planului și la rezolvarea tuturor 
problemelor organizatorice menite să ri
dice la nivel superior, eficiența muncii.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
de la 

COMBINATUL MINIER VALEA JIULUI
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crările adunării generale a reprezentanților oamenilor
muncii din Combinatul minier Valea Jiului

A N G 
de 
M.

A J A M E 
colectivele 
V. J. pe

asumate
C.

Adunarea generală a reprezentanților oameni
lor muncii din unitățile miniere ale CMVJ, expri- 
mînd hotărîrea unanimă a colectivelor pe care le 
reprezintă, se angajează solemn să mobilizeze toate 
resursele materiale și umane ale unităților, să fo
losească judicios și la modul ce] mai eficient ma
șinile și utilajele din dotare, să promoveze noi 
tehnologii, să stimuleze inițiativa în muncă, să îm
bunătățească calitatea cărbunelui, să sporească pro
ductivitatea muncii și să reducă cheltuielile mate
riale în condițiile de deplină securitate a muncii, 
răspunzînd astfel, prin fapte chemărilor înflăcărate 
adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele Republicii Socia
liste România, Minerul de onoare al 
extrage și livra economiei naționale 
imult și de calitate superioară.
\ Pe această bază, sub îndrumarea

țării, de a 
cărbune mai

și conducerea 
(nemijlocită a organelor și organizațiilor de 
adunarea generală se angajează, în numele 
ivelor din întreprinderile combinatului, 

ieze în anul

ezentanțiî oamenilor muncii din unitățile C.M.V.J., urmărind cu a- 
ezentarea dării de seamă a c.o.m. Foto: P. OVIDIU
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poarele :
— Huilă

■— Huilă
— Brichete
■— Să depășească valoarea producției

marfă eu 6 milioane lei
iar producția netă valorică cu 2 milioane lei

să
1985 peste prevederile planului

netă
spălată pentru semicocs

partid, 
colec- 
reali- 

urmă-

10 000
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TELE 
munca ale 

1985

N
de

anul
— Să economisească 1650 mc lemn de mină și 

200 mc cherestea rușinoasă;
— La energia electrică o economie de 3000 k\Vh 
— Să reducă cu 1 leu cheltuielile totale la 

lei producție marl'ă Și cu 2 lei pe cele 
teriale.

— Să realizeze beneficii suplimentare de 5 
lioane lei.

— Să depășească planul de recuperare a 
surselor materiale refolosibile cu 5 la sută.

— Să realizeze 30—31 la sulă din 
complexe mecanizate.

— Să sporească vitezele medii de
6 la sută în abatajele frontale 
sută in lucrările de pregătire față de plan.

— Să califice și să perfecționeze pregătirea de 
specialitate, în acest an la 15 000 persoane.

Concomitent, se va acorda o atenție 
îmbunătățirii condițiilor de muncă și de 
personalului din unitățile CMVJ prin :

— extinderea dotării cu aparatură și 
de protecție ;

— folosirea pe scară tot mai mare a 
degazare și telegrizumetrie, 
condițiilor de aeraj și respectarea riguroasă 
a normelor de protecție a muncii ;

— dezvoltarea bazei materiale pentru activita
tea cultural-educativă și sportivă, îmbună
tățirea și modernizarea celei existente.
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E MINDRUȚ, 
de brigadă la 
: „împreună cu 
>e care o con- 
i realizat sar

cinile de plan ale anului 
trecut și le-am depășit. 
Și în acest an sîntem ho- 
tărîți să obținem o pro
ducție suplimentară de 
6000 tone de cărbune. Do
resc să fac o propunere : 
Pentru a veni în sprijinul 
minerilor, pentru a-i a- 
propia de locul de mun
că, să se studieze posibi
litatea construirii de lo
cuințe și Ia Lonea**.

Ing. IOAN LĂSAT, di
rectorul IACMM Petro
șani: „In anul trecut, în
treprinderea noastră a 
obținut cele mai mari 
realizări din istoria e- 
Xistenței sale, îndepli- 
nindu-ne integral și de
pășind principalii indi
catori tehnico-economici. 
Cu toate că am pus în 
funcțiune 62 de obiective- 
care contribuie la crește- 
reaz capacităților de pro
ducție în cărbune, tre
buie să recunoaștem des
chis că rezultatele noas
tre puteau fi și mai bu
ne dacă întreaga activi
tate s-ar fi ridicat la un 
nivel calitativ superior.

Pentru anul 1985 am 
luat măsuri hotărîte care 
să conducă la creșterea 
productivității muncii,- 
mai mare în acest an de- 
cît cea din anul trecut 
cu 24 la sută. Dintre 
aceste măsuri, pe pri re
plan se situează îmbună
tățirea dotării tehnice și 
folosirea mai bună a ce
lei existente, mecaniza
rea principalelor opera
țiuni care să conducă la 
suplimentarea forței de 
muncă, încă, deficitară. 
Putem afuma cu certitu
dine că sîntem în măsură 
să ne realizăm integral 
sarcinile de plan stabili
te pentru anul 1985“.

Ing. AUREL MARHAN, 
directorul I.M. Petrila : 
„Cu cele 5240 tone de 
cărbune extrase peste 
plan în anul 1984, colec
tivul minei noastre s-a 
situat printre întreprin
derile fruntașe ale Văii 
Jiului. Ne-am realizat și 
depășit sarcinile planifi
cate și la lucrările de 
deschideri și pregătiri. 

ceea ce ne-a asigurat li
nia de front necesară în
deplinirii sarcinilor de 
plan pentru acest an. De 
fapt ne-am realizat sar
cinile planificate la prin
cipalii indicatori econo- 
mico-financiari.

In acest an avem con
diții asigurate pentru 
realizarea integrală a 
sarcinilor și a angaja

Din cuvîntui participanților 
la dezbateri

mentului de 4000 tone pe 
care ni l-am asumat. In 
atenția noastră stă rezol
varea eîtorva probleme 
și anume: creșterea per
sonalului direct produc
tiv în raport cu cel in
direct productiv', întărirea 
continuă a disciplinei, ca
lificarea și perfecționa
rea profesională a per
sonalului".

Ing. IOAN DIACONU, 
directorul I.M. Livezeni : 
„Cu toate că în anul 
1984 am obținut o pro
ducție cu 92 000 de tone 
de cărbune mai mare de- 
cît în anul 1983, nu 
ne-am realizat sarcinile 
anuale. Aceasta și dato
rită unor deficiențe care 
ne aparțin și care constau 
în dirijarea necorespun
zătoare a liniei de front 
active, abaterilor de la 
disciplină, calității slabe 
a producției de cărbune 
extras. Am obținut im
portante depășiri doar la 
lucrările de pregătiri — 
plus 1068 ml — astfel că 
ne-am asigurat pentru a- 
nul 1985 linia de front 
activă necesară. Prin ex
tinderea mecanizării prin
cipalelor operațiuni din 
abataje și folosirea efi
cientă a celei existente 
ne vom îndeplini preve
derile anuale de plan. Mi
nusul, care l-am acumu
lat de la începutul anu
lui, îl vom recupera. In- 
cepînd din luna martie 
ne. vom realiza ritmic 
sarcinile de plan. Chiar 
le vom depăși".

NICOLAE BOKOR, mi
ner șef de brigadă Ia 
I.M. Aninoasa: „Vreau să 
raportez adunării gene

rale că angajamentul pe 
care l-am luat la prece
denta adunare a repre
zentanților oamenilor 
muncii pe combinat l-am 
îndeplinit cu 10 zile mai 
devreme. Acum ne anga
jăm, de asemenea, să ne 
realizăm sarcinile de 
plan și să le depășim cu 
500 de tone. întreprinde

rea și-a realizat planul 
pe pi ima lună a anului 
și l-a depășit. II va face 
și în această lună. Pro
pun să se studieze posi
bilitatea reînființării ve
chilor posturi de maiștri 
principali, care să se o- 
cupe de întregul sector 
pe lingă maiștrii de re- 
vir. De asemenea, cred că 
este necesar să se ia mă
suri ca furtunele noastre 
de presiune să se adapte
ze la ciocanele de mină 
și Ia mașinile de perfo
rat, sau invers, pentru a 
nu mai fi nevoiți să le 
adaptăm noi la mină**.

Ing. GHEORGHE MO. 
DOI, directorul I.M. Băr- 
băteni: „In anul 1984 nu 
ne-am realizat sarcinile 
planificate la producția 
de cărbune extras, și a- 
ceasta atît din cauza con
dițiilor de zăcămînt, cît 
și a unor lipsuri 
subliniate în darea de 
seamă și pe care ni le 
însușim, lipsuri de na
tură organizatorică. Chiar 
și în condițiile depășirii 
sarcinilor de plan la lu
crările de deschideri și 
pregătiri nu am promo
vat rezerve în categori
ile superioare din cauza 
neconfirmărilor, a tecto
nicii accentuate. Incepînd 
cu ultima parte a anului 
trecut ne-am îmbunătă
țit activitatea și conti
nuăm pe această linie, 
prin măsurile întreprin
se care vizează: realiza
rea sarcinilor de plan 
la lucrările de deschi

deri și pregătiri, crește
rea productivității mun
cii, introducerea meca
nizării complexe, îmbu
nătățirea calității produc
ției extrase, pregătirea 
forței de muncă prin 
școlile de calificare și 
perfecționare. Ne anga
jăm să ne îndeplinim in

tegral prevederile de plan, 
practic să continuăm re
zultatele bune obținute 
de la începutul anului".

Ing. ANTON BACU, di
rectorul IPSRUEEM Pe
troșani: „In acest an a- 
vem o dinamică deosebi
tă a planului de produc
ție și ne-am luat măsuri 
pentru realizarea integra
lă a sarcinilor planificate, 
mai ales prin creșterea 
productivității muncii. 
Am creat fluxuri tehno
logice și standuri de pro
bă și ne străduim să răs

Aspect din timpul lucrărilor adunării.

ȘJ'.rȘ- :.fi,‘r

■

pundem mai bine solici
tărilor venite din partea 
întreprinderilor miniere. 
Depunem strădanii sus
ținute pentru calificarea 
integrală a întregului 
personal din întreprinde
rea noastră, desigur a 
celor care îndeplinesc 
condițiile necesare obli
gatorii. Sîntem ferm ho- 
tărîți să ne îndeplinim 
integral prevederile de 
plan în condiții de efi

ciență economică ridicată".

PETRU MANDRIȘ, mi
ner șef de brigadă la I.M. 
Uricani: „In anul 1984 
am extras cu peste 10 000 
tone de cărbune mai
mult deeît în anul 1983, 
dar mina nu și-a realizat 
sarcinile de plan anuale.

Una din cauze, care a 
avut influențe nedorite 
și asupra activității din 
abatajele echipate cu 
complexe de. mare înălți
me a constituit-o tectoni
ca zăcămîntului. Deși sar
cinile planificate pentru 
anul 1985 sînt mult spo
rite, ele pot fi și le vom 

realiza integral. Dorin» 
să fim dotați cu două 
monoraiuri pentru îmbu
nătățirea aprovizionării 
formațiilor de lucru**.

Ing. NICOLAE RADU, 
directorul exploatării de 
cariere Cîmpu lui Neagi 
„Ne-am orientat activi
tatea desfășurată în anul 
1984 mai ales spre rea
lizarea unui volum spo
rit de descopertă, poziție 
de plan la care am obți
nut rezultate superioare 
sarcinilor planificate. La 
noi, mai mult ca la ori
care altă întreprindere 
a combinatului, s-au re
simțit din plin rigorile 
acestei ierni aspre. Am 
avut zile în care practic 
activitatea productivă a 
fost oprită. Cu toate a- 
cestea, ne angajăm să na 
realizăm integral preve
derile de plan pe anul 
1985. Ne-am creat condi
ții pentru aceasta. Vom 
începe în curînd să recu
perăm și restanța prime
lor două luni alo anului***



4 Steagul roșu SIMBATA, 23 FEBRUARIE 1985

Adunări cetățenești pentru desemnarea candidaților
PETROȘANI VULCAN

Din amfiteatre, pe marea 
scenâ a țârii

.Urmare din pag. I)
(Urmare din pag. 1)

Șani. Vorbitorii au scos in 
evidență calitățile moral- 
politice, profesionale și or
ganizatorice ale tovarășu
lui Marin Ștefanache, ex- 
primînd în numele miilor 
de mineri, tehnicieni și 
ingineri, al tuturor oame
nilor muncii care trăiesc 
și muncesc în Petroșani și 
Petrila, angajamentul ferm 
de a obține noi succese 
în activitatea productivă 
șl obștească în cinstea ale
gerilor de la 17 martie. 
„Noi, minerii care muncim 
în subteranul minei Live- 
zeni, vom susține candida
tul nostru prin realizarea 
sarcinilor de plan. In cins
tea alegerilor de la 17 mar
tie, ortacii mei se angajea
ză să extragă 300 tone de 
cărbune peste plan" — a 
spus minerul șef de briga
dă Ion Cojocaru.

Intr-o atmosferă de în
suflețire generală, de dra
goste pentru patrie și 
partid, s-a supus aprobă
rii cetățenilor candidatura 
tovarășului Marin Ștefa- 
rtache în circumscripția e- 
lectorală nr. 6 a Marii A- 
dunări Naționale. Candi
datura a fost aprobată în 
unanimitate.

☆

La sediul unei mari în
treprinderi de construcții 
— IACMM — a avut loc 
ieri adunarea cetățenească 
pentru depunerea de can
didaturi în mai multe cir
cumscripții electorale. To
varășul Mircea Jampa, 
membru al Biroului execu
tiv al Consiliului județean 
al FDUS, a propus ca 
pentru circumscripția elec
torală județeană nr. 62 să 
candideze tovarășul Stelian 
Popescu.

Propunerea a fost susți
nută de Dumitru Bălan, 
Clara Poniczky, loan Lă
sat, Alexandru Gheorghc.

In cadrul aceleiași adu
nări, au mai fost propuse 
candidaturile tovarășilor 
Ioan Lăsat și Ionel Cazan, 
pentru circumscripția e- 
lectorală municipală hr. 16, 
Ioan Vărășeț și Miron Hor- 
ga pentru circumscripția 
electorală municipală nr. 
3. Aprecieri la adresa can- 
didaților propuși au făcut 
Osvald Heiberg, William 
Schmieder, Ioan Vîlcu, Du
mitru Bălan, Luca Suciu, 
Stelian Popescu, Anton 
Pascaru și Alexandru Du
mitru.

Participanții la adunarea 
cetățenească au votat în 
unanimitate propunerile 
făcute, exprimînd aprecieri 
asupra activității desfășu
rate de candidați în viața 
politică, și social-economi- 
că a județului și munici
piului nostru, icliefînd con
tribuția lor activă și dă
ruirea cu care se preocupă 
de real’zarea unor impor
tante obiective industria
le și social-culturale, în
scrise in programul de 
dezvoltare a Văii Jiului, a 
întregului județ.

☆
Atmosferă entuziastă la 

mina Livezeni, în adunarea 
cetățenească de depunere a 
candidaturilor în circum
scripții municipale, în care 
peste 100 de oameni ai 
muncii au ținut să susțină 
în mod direct propunerile 
consiliului municipal al 
FDUS. După o succintă 
prezentare a principalelor 
succese dobîndite de jude
țul nostru în anii de pu
ternică înflorire a țării de 
după cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, tovarășa 
Cornelia Stănescu, membră 
a consiliului municipal al 
FDUS, propune pentru cir
cumscripția electorală mu
nicipală nr. 8 candidatura 
tovarășului Filip Lazăr, 
prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al mu
nicipiului Petroșani.

De asemenea, au mai fost 
depuse candidaturi pentru 
circumscripția municipală 
nr. 13 — Petru Pușcaș și 
loan Lupu, precum și pen
tru circumscripția muni
cipală nr. 15 — Adriana 
Karacsony și Rodica Biro. 
Luînd cuvîntul în cadrul 
adunării. Ludovic Thaler, 
Ștefan Czeler, Ioan Ilie, Ti- 
beriu Bindea, Marin Clen- 
ciu, Traian Iordache, Geta 
Cristea, Ana Jugănaru, 
Cimpu Florica și alți vor
bitori au făcut
aprecieri la adresa candi- 
daților propuși, exprimîn- 
du-și unanim aprobarea 
față de orientarea consi
liului municipal al FDUS 
de a propune drept candi
dați pentru alegerile de 
deputați de la 17 martie, 
acești oameni a căror acti
vitate politică și profesio
nală întrunește toate su
fragiile cetățenilor care 
trăiesc și muncesc in teri
toriul cuprins în eircum- 
se; 'pțiile electorale muni
cipale amintite.

Ieri, la mina Paroșenl, 
mineri și energeticieni s_au 
întrunit într-o vibrantă a- 
dunare electorală în cadrul 
căreia au fost evocate ma
rile înfăptuiri din orașul 
Vulcan, în cei 40 de ani 
de libertate și construcție 
socialistă.

In adunarea cetățeneas
că a fost depusă candida
tura tovarășului Romuluț 
Dragoș, secretar al Comi
tetului municipal de partid 
Petroșani, pentru circum
scripția electorală muni
cipală nr. 41, din orașul 
Vulcan.

In circumscripția elec
torala județeană nr. 82, au 
fost propuși să candideze 
pentru un loc de deputat 
tovarășii loan Besserman 
și Iosif Bocan, pentru cir
cumscripția orășenească nr. 
31 — tovarășii Mihail Stan- 
cu și Gheorghe Dinea, iar 
pentru circumscripția nr. 
33 — tovarășii loan Besser
man și Vasile Pîrvulescu. 
Despre activitatea lor pro
fesională și civică au vor
bit Ion Grigorescu, Nicolae 
Slavei, Gheorghe Nițaru 
și Ladislau Habina, care 
au susținut candidaturile. 
Participanții la adunare au 
aprobat în unanimitate 
propunerile făcute.

☆
Pînă în data de 21 fe

bruarie, ne informează to
varășul Vasile Sufletu, se

cretarul consiliului popu
lar orășenesc, pe teritoriul 
orașului Vulcan au fost 
depuse candidaturi pentru 
3 circumscripții electorale 
județene, pentru 7 cir
cumscripții electorale mu
nicipale și pentru 19 cir
cumscripții electorale oră
șenești. La adunările des
fășurate pînă în data la 
care ne referim au parti
cipat peste 2000 de cetă
țeni, oameni ai muncii ca
re au susținut cu toată 
căldura propunerile făcute 
din partea consiliilor ju
dețean, municipal și oră
șenesc ale FDUS. Ieri, au 
avut loc noi asemenea a- 
dunări în care au fost de
puse candidaturi pentru 
circumscripțiile municipa
le și orășenești.

La întreprinderea de 
confecții din oraș, în ca
drul adunării cetățenești 
ce a avut loc au' fost de
puse candidaturile tovară
șelor Elena Bor, Viorica 
Matyus și Emilia Ursa 
pentru circumscripția mu
nicipală nr. 44. De aseme
nea, au mai fost depuse 
candidaturi pentru cir
cumscripțiile orășenești nr. 
14, 15 și 16, candidații an- 
gajîndu-se plenar în rea
lizarea tuturor sarcinilor 
ce le revin din planul de 
dezvoltare economico-so- 
cială în profil teritorial.

cență Așa a fost primită 
formația de dansuri 
populare, grupul satiric, 
cele două coruri sau fil
mele prezentate de cine- 
clubul „S 18“. La ora 
cînd scriem aceste rîn- 
duri, ultimul spectacol 
este în curs de desfășu
rare, pe scenă evoluînd 
formațiile de teatru. Nu 
cunoaștem opinia juriului 
decît din comentarii ne
oficiale. Oricum, jude
cind după simpatia eu 
care publicul i-a încon
jurat pe mesagerii artei 
studențești din „Vale", 
după aplauzele sincere, 
călduroase cu care au 
fost subliniate realizările 
lor pe scena festivalului, 
se poate spune că pre

zența lor în concurs a 
fost o deplină reușită, 
dovadă a muncii lor în' 
repetiții prelungite de
seori pînă tîrziu, în noap
te. Pînă la etapa repu
blicană (noiembrie—de
cembrie 1985) formațiile 
studențești își vor conti
nua pregătirile. Dorim ca 
la încheierea acestei e- 
tape de concurs să con
semnăm în paginile zia
rului noi premii repu
blicane, expresie concre
tă a dorinței studenților 
— viitori specialiști mi
nieri și constructori de 
utilaj minier, de a îm
pleti armonios pregăti
rea profesională cu o 
cultură generală cît mai 
vastă.

PETRILA
(Urmare din nag. D

nări electorale organizate 
în orașul Petrila de FDUS, 
ne spunea Ion Gîngu, se
cretarul consiliului popu
lar orășenesc. Pînă la 21

februarie au fost desem
nați candidați de deputați 
în alegerile de la 17 mar
tie în 3 circumscripții ju
dețene, 6 circumscripții e- 
lectorale municipale și 20 
circumscripții electorale 
orășenești.

LUPENI

In adunări electorale or
ganizate ieri la spital, ca
sa pionierilor și mina din 
Lupeni, sub egida FDUS, 
au fost desemnați candi
dații de deputați pentru 
alegerile de la 17 martie 
în circumscripțiile muni
cipale 30 — Maria Navradi 
și Maria Bogdan, 32 —
Aurel Angheluș și loan 
Mondoca, 36 — Mircea 
Suba și Vasile Racolța. 
precum și in 8 circumscrip
ții electorale orășenești. 
In Lupeni, ne spunea loan 
Maxim, secretarul consi-

siliului popular orășenesc, 
au fost desemnați, pînă la 
21 februarie, 10 candidați de 
deputați în 5 circumscrip
ții electorale județene, 17 
candidați de deputați în 6 
circumscripții municipale 
și 41 candidați în circum
scripții electorale orășe
nești. Peste 2200 de cetă
țeni au participat la adu
nările electorale organizate 
în întreprinderi și institu
ții, susținînd cu căldură 
candidații Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste.

BANIȚA

Ieri, la școala din Meri- 
șor — Banița s-a desfășu
rat o adunare cetățenească, 
organizată de Frontul De
mocrației și Unității Socia
liste, pentru depuneri de 
candidaturi pentru alege
rile de deputați, în consi
liul popular comunal. Au 
fost desemnați candidații 
pentru alegerile de depu
tați de la 17 martie în cir
cumscripțiile comunale nr. 
10 — Maria Mardare și 
Ioana Barzuca, nr. 11

Simion Nicolae și Gheor
ghe Cioarcă, nr. 12 — Ma
ria Solari și Eleonora Dan- 
ciu, nr. 13 — loan Marcu 
și loan Jitea. Aproape 300 
de cetățeni din comuna 
Bănița au participat, pînă 
ieri la adunări electorale 
în 10 circumscripții co
munale, susținînd candi
dații FDUS, buni gospodari 
și oameni de inițiativă în 
viața obștească.

PRIMELE
constatari

Inaugurăm rubrica 
noastră pe acest an cu 
două constatări, „una cal
dă, una rece", cum se 
spune. In primul rînd, 
consemnăm cu satisfacție 
că majoritatea conducă
torilor auto profesioniști 
au făcut, și continuă să 
facă dovada unei matu
rități depline, respectînd 
cu multă atenție normele 
de circulație pe timp de 
iarnă. Seriozitatea în 
pregătirea autovehicule
lor pentru drum, atenția 
și toate celelalte atribu
te ale circulației în con
diții dificile fac parte din 
conduita profesională ce 
se impune permanent, în
tr-o meserie în care fie
care măsură de prevede
re, și fiecare secundă de 
atenție, contează pentru

securitatea traficului, a 
călătorilor și, nu în ulti
mul rînd, a conducători
lor auto.

Iată însă și constatarea 
neplăcută. Primii . care 
devin „clienții" rubricii 
pe tema consumului de 
alcool, Puka Adalbert 
Carol (31 HD 6204) și 
Florean Hăbuc (31 HD 
6529) au fost depistați la 
o oră matinală: 8,30. Nu 
facem glume pe tema o_ 
rei și nici nu acceptăm 
vreo scuză pe tema fri
gului. Cert e că înainte 
de plecarea în cursă, în 
colectivele lor, această 
abatere deosebit de gra
vă putea să fie prevenită 
dacă mahmureala lor 
(„de cu seară") ar fi fost 
luată de cineva în seamă.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

ANINOASA

In comuna Aninoasa, a_ 
dunările cetățenești de de
punere a candidaturilor 
s-au finalizat, la adunările 
ce au avut Ioc participînd 
peste 400 de locuitori de 
diverse profesii. Au fost 
depuse candidaturi pînă in 
data de 21 februarie pen
tru o circumscripție jude
țeană, pentru una munici

pală și pentru 8 circum
scripții comunale.

Ieri au avut loc ultime
le-adunări în care a» fost 
depuse candidaturi pentru 
circumscripția municipa
lă nr. 54, candidați: Ro
dica Băraiac și Elena Blag 
și pentru circumscripțiile 
comunale nr. 13. 14, 15, 16, 
17, 18 și 19.

URICANI
După cum ne informea

ză tovarășul loan Mihuț, 
secretarul consiliului popu
lar orășenesc, activitatea 
de depunere a candidatu
rilor pentru alegerile de 
deputați în circumscrip
țiile electorale județene, 
municipale și orășenești de 
pe teritoriul orașului Uri- 
cani este aproape de fina
lizare. Au fost depuse can
didaturi pentru o circum
scripție județeană, pentru 
două circumscripții muni
cipale și pentru 19 circum
scripții orășenești. Pînă în 
data de 21 februarie, la 
adunările cetățenești de 
depunere a candidaturi

lor au participat peste 1800 
de cetățeni, mineri, con
structori și alte categorii 
sociale, 45 de vorbitori fă- 
cînd aprecieri asupra acti
vității depuse de candida
ții propuși și aprobați în 
unanimitate de adunări. 
Ieri, au avut loc noi adu
nări de depunere a candi
daturilor pentru alegerea 
de deputați de la 17 mar
tie. Au depus candidaturi 
pentru circumscripția elec
torală orășenească nr. 9, 
Costin Cârtînă și Cos tin 
Dobrescu, iar pentru cir
cumscripția orășenească nr. 
21, Eva Barb și Maria Pa_ 
velonesc.
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13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de 

tămînă (color), 
la desenului 
mat; Micile povești
ale marelui ecran: 
„Cenușăreasă"; . Un 
șlagăr de neuitat ; 
Atlas muzical;- Te- 
leșport.

14,45 Săptămîna . politică 
(color).

19,00 Telejurnal 
color).

19,20 Teleenciclopedia.
19,50 Caravana varietă

ților (color). Spec
tacol cu public. 
Partea a Ii-a.
Film artistic 
„Urmări rea".
Mondovision 
lor).
Telejurnal 
color).

20,35

21,50

(color);

(co-

(parțiăl

memento

I
I 
I 
I I 
II 
I
I
I
I
I
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Mica publicitate
CUMPĂR pianină placă 

bronz. Telefon 41418, după 
ora 18. (3337)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pavăl 
Marinică, eliberată de I.M.

Petrila. O declar nulă, 
(3335)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Farkaș 
lulia, eliberată de I.M. Lu
peni. O declar nulă. (mp;.

ANUNȚURI de familie

CU adîncă durere anunțăm încetarea din viață 
după o scurtă suferință a scumpului nostru tată și 
bunic

COSTOVICI IOAN
lnmormintarea va avea loc azi. ora 14, din stra

da P. Maior nr. 13. (3336)

Preoții ortodocși români din Protopopiatul Pe
troșani regretă dispariția fulgerătoare a 

părintelui pensionar
COSTOVICI IOAN

și transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. 
(3338)
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