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Două 
întreprinderi

miniere
raportează 
depășirea 
pianuiuî

au 
sarci- 

cu

e-
ca-

Miercuri, 27 februarie, 
două întreprinderi miniere 
-— Lonea și Paroșeni 
raportat depășirea 
nilor de plan ale zilei
1362 tone de cărbune.

De la mina Lonea se 
vidențiază sectorul III, 
re, la zi, în această lună
a realizat o depășire a sar
cinilor de plan ce se ridică 
la peste 3200 tone de căr
bune. Și minerii sectorului 
IV de la această întreprin
dere au recuperat restanța 
de aproape 1000 de tone, 
reușind ca, în prezent, să 
se situeze la nivelul sar
cinilor de plan.

Minerii din Paroșeni, mo- 
bilizîndu-se exemplar pen
tru a încheia cu bine cea 
de-a doua lună a anului, 
au raportat, miercuri, 27 
februarie, depășirea sarci
nilor de plan ale zilei cu 
670 tone de cărbune, plu
sul din februarie al minei 
cifrîndu-se la 2049 tone 
de cărbune. Se remarcă în 
întrecerea de a da cît mai 
mult cărbune sectoarele 
I și IV ale căror depășiri 
ale sarcinilor de producție 
la zi sînt de 2535 șî, res
pectiv, 2190 tone de căr
bune. (Gh. O.)

I. M. Lonea

PROLETAR] DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ I

VINERI, 1 MARTIE 1984

^Îtr o ST

! CETĂȚENI Șl CETĂȚENE! j
II

I ției și Unității Socialiste, votați pentru con- * 
| tinuarea procesului de industrializare a țâ- I 
| rii, pentru dezvoltarea și modernizarea in- I 
| dustriei și amplasarea ei rațională în toate | 
I localitățile și județele patriei, pentru spo- j 
| rirea forței economice a țării — temelie si- > 
i gură a creșterii bunăstării poporului, a 
| întăririi independenței și suveranității na-

Votînd candidatii Frontului Democra
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In întîmpinarea alegerilor de deputați

MANIFESTUL F.D.U.S. 
mobilizatoare platformă politică 

în alegerile de deputafi de Ia 17 martie
In aceste zile, marcate 

de puternică efervescen
ță politică, de însufleți- 
toare și rodnică mobiliza
re a maselor de oa
meni ai muncii pentru 
înfăptuirea cu succes a 
sarcinilor economico-so_ 
ciale din acest ultim an 
al cincinalului actual, a 
fost dat publicității Ma
nifestul Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste pentru campania 
electorală în alegerile de 
la 17 martie. La fel ca 
pretutindeni în țară, mi
nerii, toți oamenii mun
cii, cetățenii din Valea 
Jiului au primit cu viu 
interes, cu adînci senti
mente de mîndrie patrio

ts___________ ____ ___________

Obiectivul fundamental 
trasat de înaltul forum co
munist al țării — Congre
sul al XIII-lea al parti
dului, colectivelor miniere 
din Valea Jiului este va
lorificarea integrală a hui
lei extrase de minele ba
zinului nostru în vederea' 
cocsificării. Ca și mineri
lor, preparatorilor le revin 
în acest sens sarcini 
maximă însemnătate, 
lorificarea superioară 
cărbunelui supus prepa
rării pentru realizarea u- 
nei cît mai mari extracții 
în cărbunele special pen
tru producerea cocsului și 
a cărbunelui destinat in
dustriei energetice, precum 
și încadrarea acestuia în 
indicatorii de calitate pre- 
văzuți reprezintă tocmai a- 
portul nostru, al prepara
torilor din Lupeni, la rea
lizarea marilor sarcini pu
se de Congresul partidului 
în fața industriei extracti
ve. Uzina noastră are de 
supus spălării în acest an 
8324 tone pe zi față de

de
Va-

a

Prestările de servicii — 
noi dimensiuni calitative

tică Manifestul F.D.U.S., 
văzînd în conținutul său 
o elocventă expresie a 
democrației muncitorești- 
revoluționare din patria 
noastră, a unității de 
monolit a întregului po
por în jurul partidului, 
al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul 
încercat al destinelor pa
triei pe drumul de pro
gres și civilizație. Cu a- 
celeași vibrante senti
mente de satisfacție și 
mîndrie în inimi, cu toți 
cei ce muncim și trăim 
în această vatră a cărbu
nelui deslușim din Mani
festul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, 
un măreț și însuflețitor

is- 
de 
al 
cu

tablou al realizărilor re
marcabile dobîndite de 
România, de poporul nos
tru în etapa cea mai bo
gată în împliniri din 
toria țării, inaugurată 
Congresul al IX-lea 
partidului și pe care
legitimă mîndrie și recu
noștință față de ctitorul 
ei o numim „Epoca 
Ceaușescu". Evidențiind 
perioada deosebit de 
fructuoasă de la Congre
sul al XII-lea și Confe
rința Națională ale parti
dului, bilanțul marilor 
împliniri socialiste 
țișat de Manifest 
în relief realizări 
cate de mari satisfacții

înfă-
scoate
încăr-

(Continuare în pag. a 2-a)

Pare ceva firesc. Ceva 
intrat în obișnuință ca și 
cum așa ar fi fost dintot- 
deauna. Ai nevoie de un 
lucru fie el cît dc mărunt, 
te duci la unitatea specia
lizată, faci comandă și pes
te cîteva zile intri în po
sesia obiectului dorit. Me
seriași destoinici, de dife
rite profesii, împlinesc ne
voia oamenilor cu promp
titudine. Tot mai multe 
nevoi sînt satisfăcute de 
unități, cu ani în urmă in
existente. Serviciile pentru 
populație, această sferă de 
activitate, restrînsă în tre
cut doar la cîteva timide 
activități au cunoscut în ul
timii ani o amploare fără 
precedent în Valea Jiului. 
An de an, noi activități se 
înscriu pe firmamentul ser
viciilor pentru populație; 

activitatea celor două c-oope-

7000 tone pe zi în 1984, 
Cel mai important salt că
ruia trebuie să-i facem fa
ță este la producția pen
tru cocs — de la 3896 la 
4320 tone pe zi.

Pentru realizarea acestor 
sarcini au fost elaborate 
măsuri tehnico-organiza-

» 
zatorice în vederea crește
rii gradului de siguranță 
în funcționarea utilajelor 
tehnologice, pentru valori
ficarea tuturor rezervelor 
de care dispune uzina 
noastră în vedej-ea preîn- 
tîmpinării stagnărilor. Toc
mai aceste rezerve, moda-

ROLUL CONDUCĂTOR AL PARTIDULUI 
se înfăptuiește prin munca fiecărei 

organizații, a fiecărui comunist

torice complexe. Totul 
este ca aceste măsuri să fie 
înfăptuite exemplar. Iată 
de ce prin toate analizele 
și acțiunile întreprinse în 
această perioadă comitetul 
nostru de partid, birourile 
organizațiilor de bază din 
secții urmăresc sporirea 
răspunderii, a preocupă
rilor preparatorilor, a ca
drelor tehnico-inginerești 
mai ales, pentru găsirea 
de soluții tehnico-organi-

litatea valorificării lor su
perioare au fost analizate 
în detaliu, cu răspundere, 
într-o recentă ședință lăr
gită cu activul comitetului

nostru de partid. A reieșit 
cu acest prilej că atît 
anul trecut, cît și 
rioada trecută din 
variile, opririle în 
ție se datoresc nu 
lipsei de piese de 
și unor materiale, 
dealtfel. Opririle șe 
resc deseori 
tehnologice, 
nice, 
nite asupra 
de funcționare a instalați
ilor de preparare. Am în- 
tîmpinat greutăți și în

Oliviu FLOREA, 
secretar al comitetului 
de partid, Uzina de 

preparare Lupeni

rattve „Straja" Lupenî șl 
„Unirea" Petroșani, cunos- 
cînd o puternică diversi
ficare. Dealtfel, diversifi
carea serviciilor reprezin
tă una din cerințele pri
mordiale ale activității 
cooperativelor meșteșugă
rești, inițiativa, inventi
vitatea și imaginația fiind 
materializate în noi sfere 
de servicii ce vin substan
țial în ajutorul oamenilor 
muncii pentru a-și acoperi 
nevoile curente de zi cu zi.

Grija deosebită pentru 
ușurarea eforturilor oame
nilor muncii, pentru creș
terea, nivelului general de 
civilizație, de bunăstare, 
constituie pentru organe
le locale ale puterii de 
stat, pentru 
operativelor 
argumentul 
al calității 
în sfera serviciilor. Coope
rativa „Straja" din 
peni a înființat în 
1984 peste 15 noi sfere de 
activitate în domeniul pres-

Gheorghe CHIRVASÂ

ale puterii 
conducerea co- 
meșteșugărești 

fundamental 
și diversității

Lu_ 
anul

Creșterea productivității muncii, factor 
determinant de sporire a producției de cărbune

obiectivele
din 

pre-

în 
în pe_ 
1.985 a- 
instala- 

doar 
schimb 

reală 
dato- 

defecțiunilor 
electromeca- 

cu consecințe neave- 
parametrilor

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag, a 2-a)

Unul din
. principale desprinse 

magistralul Raport 
zentat la cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului de 
secretarul general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, îl 
constituie creșterea produc- 

caracte- 
a dezvol- 

noastre în 
și în pers
anul 

Creșterea continuă 
productivității muncii 
fluențează nemijlocit 
mai importante 
ale vieții economice și so
ciale, reprezentînd factorul 
determinant de sporire a 
producției materiale, de 
reducere a cheltuielilor de

tivității muncii, 
ristică esențială 
tării economiei 
actualul cincinal 
pectivă, pînă în 2000. 

a 
in- 

cele 
domenii

muncă vie materializată 
pe unitatea de produs și 
de ridicare permanentă a 
retribuției oamenilor mun
cii. Avînd în vedere că 
dezvoltarea bazei energe
tice și de materii prime 
este condiția hotărâtoare 
pentru progresul întregii 
economii, evident că in
dustriei extractive îi revi
ne un rol hotărâtor în a-----
ceastă direcție. Atingerea 
unei producții de 100 mi
lioane tone de cărbune în 
anul 1990 presupune crea
rea tuturor condițiilor de 
creștere rapidă și neconte-

anită în următorii ani 
productivității muncii 
cale sigură de sporire

cantității de cărbune 
tras.

Pentru a avea o imagi
ne despre o astfel de ac
tivitate, ne-am îndreptat 
atenția . spre întreprinde
rea minieră Lonea care în 
anul trecut a dat econo
miei naționale în plus față 
de sarcinile planificate pes
te 5000 tone de cărbune.

Activitatea în subteran 
s_a desfășurat în condiții 
eficiente, avînd în vedere 
realizarea productivității 
muncii planificate în con
dițiile cînd numărul pos
turilor prestate a fost cu

Gh. SPINU

a (Continuare în pag. a 2-a) Foto: Eugen HERBEI

Mecanicul de la puțul orb nr. 7 al I.M. Aninoasa, 
Kovacs Alexandru lucrează în această meserie de 27 
ani, făcîndu-și datoria cu înaltă răspundere profesio
nală.

Prin îndărătnicia ei, 
iarna din ăst an avea 
ambiția să concureze 
eternitatea marmorei, 
dar, în sfîrșit, între osi
ile frigului, binecuvân
tați de soare, ghioceii 
și-au ridicat clopoțeii 
de puritate, vestind ger
minația planetară. Mieii 
primi, vorba poetului, 
tînjesc neștiutul verde, 
o repetiție multimile
nară prilejuiește pre
miera primăverii, în zo
dia diafanului. Blazon 
de rit, mărțișorul înalță

INSCRIPȚII

ditirambi de slavă ma
tricei iubirii, pecetluieș
te sentimentele noastre 
în simbol aninat în 
dreptul inimilor mamei, 
soției, fiicei, iubitei, co
legei, prietenei, 
cutei sau chiar ne 
cutei. Mărțișorul, 
mai lapidară și 
cuprinzătoare limbă de 
circulație universală, 
trece prin și comprimă 
în tunelul timpului, via
ța, bucuriile și împlini
rile ei; în apa iubirii 
plutesc candorile visu
lui, în curcubeul pîn_ 
zelor lor adie zefirul 
recunoștinței. Fiindcă, 
femeia, e un imn 
tinuu, pe care îl 
murăm vrăjiți în 
rea noastră spre 
rirea și frumusețea mi
nerală.

Femeie, tu, primăva
ră a sufletului, primeș
te mărțișorul nostru, 
născut și' petrecut în

cunos- 
ecunos- 
, cea 

totuși

con- 
mur_ 
trece- 
nemu-

Ion VULPE
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Bărbați care onorează titlul de miner

0 frumoasă „carto de vizită ț
vizita : 
muncă

e_

Puțuri, 
silozuri 

ma-

Un nume: Ilie Graure. 
O adresă: întreprinderea 
minieră Petrila. Și o fru
moasă carte de 
două decenii de 
în subteran, încheiate ea
șef de brigadă și miner 
specialist în cele mai pre
tențioase lucrări de săpa
re și betonare, în condi
țiile deloc ușoare ale sec
torului de investiții.

Bilanțul lucrărilor 
xecutate de acest miner 
specialist este greu de 
făcut. Dar, în mod cert, 
mina. Petrila posedă ase
menea lucrări, 
rampe, suitori, 
subterane, case de 
șini, galerii direcționale 
și transversale — prin ca
re s-a înaintat zi de zi, 
aproape -fără încetare, pe 
verticală și orizontală, 
pentru punerea în valoa
re a zăcămîntului de căr
bune. Un orizont. apoi 
încă unul, și încă unul, 
noi panouri și blocuri, noi 
locuri de muncă pentru 
mineri și capacități de 
producție pentru econo
mia națională. Dacă ne 
este permisă o imagine 
oarecum plastică, atunci 
putem spune că printre 
cei dinții care „au văzut'* 1 
la mina Petrila, noile 
ei adîncimi. se află și a- 
cest destoinic miner, per
severent Și răbdător, care 
și-a înscris în această 
săptămînă ultimele zile 
de muncă într-o bogată 
carte de vizită.

țărilor de servicii. Coope
rativa „Unirea" din Petro
șani, de asemenea, ă dat
în folosință noi unități 
prestatoare, astăzi, fiecare 
cetățean al Văii Jiului be
neficiază de un volum im
presionant de servicii. Con
comitent cu diversificarea 
și calitatea serviciilor., a 
crescut în mod substanțial 
calitatea profesională a 
oamenilor care își desfă
șoară activitatea în sfera 
serviciilor, cursurilor de 
calificare, de policalifica
re, organizate în cadrul 
cooperativei, școlile profe
sionale din cadrul 
UCECOM, contribuind în 
mod hotărîtor la desăvîrși- 
rea pregătirii profesiona
le. întreaga viață a coope
rativei a cunoscut în . legis
latura care se încheie la 
17 martie a.c. o nouă di
mensiune calitativă, ma
terializată în diversifica
rea serviciilor, în moderni
zarea unor activități, în 
dotare tehnico-materială 
corespunzătoare și nu în 
ultimul rînd în spații noi, 
moderne, dotate cu mobi
lier de cea mai bună cali
tate, construit în secțiile 
proprii în cadrul activită
ții de autodotare.

ve generate de rigorile ier
nii în. această perioadă 
prin nepreluarea ritmică 
a producției se poate spu
ne totuși că plusurile de 
producție înregistrate în 
decada a III-a cînd 'au 
fost recuperate peste 4000 
tone din minusul acumu
lat in primele două decade 
ale lunii februarie, dau 
garanția certă că la mina 
Lonea există toate condi
țiile ca _și în acest an ac
tivitatea să se desfășoare 
in mod eficient.

Evenimentul acestei a_ 
propiate pensionări ne-a 
fost anunțat de un alt 
specialist al investițiilor 
— mai de anvergură — 
care a adăugat la suges

Tînăra operatoare Claudia Tănăsescu de la 
IPSRUEEM, la pupitrul unei moderne instalații din 
cadrul oficiului de calcul al întreprinderii.

Foto: loan BăLOI

(Urmare din pag 1'

1000 mai mult decit cele 
planificate. Folosirea judi
cioasă a forței de muncă 
la nivel de întreprindere a 
condus la depășirea pro
ductivității muncii plani
ficate cu 11 kg pe post 
Făcînd un bilanț al rezul
tatelor obținute in anul 
1984 față de 1,983 a reieșit 
că mina Lonea' a extras 
in plus anul trecut față de 
anul precedent o cantitate 
de 117 422 tone, ceea c re 
prezintă producția pe o 
lună și cîteva zile din a_

ș; f
■Ilie

Iată

tia de a nota toate aces- i 
te gînduri, o precizare e- ? 
sențială. Interlocutorul 1 
nostiu, ing. Bujor Bog- 
dan. pînă de curind șeful . 
investițiilor de la Petrila, * 
ne-a vorbit în plus 
despre calitățile lui 
Graure ca pedagog. mw . 
că destoinicul miner lasă 1 
în urma sa nu numai lu- l 
crări durabile și îndrăz- • 
nețe, ci și ceva de o va
loare greu de calculat, ț 
Oameni, formați cu tact i 
și pricepere, invățați să > 
nu accepte postura de \ 
învinși în materie le in- l 
vestiții. Adîncirea unei / 
mine'cere oameni del 
„excepție", iar specia- 
listul în lucrări cu un , 
grad sporit de complex!- 1 
tate tehnică a avut și ț 
priceperea de a forma a- 1 
semenea cadre, cărora a 
știut, printr-o muncă a_ \ 
tentă, să le cultive tena- l 
citatea, să_i deprindă cu V 
regula aspră a investiți- ' 
ilor, în sensul că în a- ( 
cest domeniu trebuie in- / 
totdeauna să reușești, să 1 
învingi, să duci lucrarea ț 
pînă la capăt. i

Despre mina Petrila, ' 
prin prisma investițiilor, 
trebuie să spunem că da- . 
torită lucrărilor executate ' 
la un înalt nivel calitativ 
și mereu în avans față de 1 
plan s-a ajuns la o a- ; 
dîncime situată undeva 1 
sub nivelul mării. Este 
meritul unui mare număr ? 
de oameni, al minerilor 1 
„de excepție", în rîndul f 
cărora Ilie Graure s-a ț 
afirmat ca specialist ce- . 
ea ce. să recunoaștem, nu ' 
stă la îndemîna - oricui. I 
(I.M.) | 

Creșterea productivității muncii
nul acesta Productivita
tea muncii la nivel de mi
nă a crescut cu aproape 
200 kg pe post, echivalent 
cu un spor de 9 la sută. 
Evident, că față de anul 
1983, în anul trecut, colec
tivul minei Lonea a știut 
să-și gospodărească mai 
bine forța de muncă după 
cum o demonstrează creș
terea producției pe baza 
sporului de productivita
te indicat. Introducerea pe 
scară largă a metodei de 
exploatare cu tavan de re
zistență, folosirea mai bu
nă a timpului de lucru,

(Urmare din pag. I)

pentru poporul nostru. In 
manifest se spune: „Pe ba
za realizărilor de pînă a_ 
cum, se poate aprecia că 
Pe întregul cincinal 1981 — 
1985 producția industria
lă a țării va înregistra un 
ritm mediu anual de creș
tere de circa 6 la sută. Fa
ță de anul 1945, industria 
românească realizează în 
prezent, o producție de Pes_ 
te 100 de ori mai mare.

Pe întreg cuprinsul pa
triei au fost create platfor
me industriale moderne, 
ceea ce a asigurat, odată 
cu creșterea și diversifica
rea continuă a producției 
industriale, condiții egale 
de muncă și de trai pentru 
toți cetățenii patriei, ridi
carea la o viață nouă. în
floritoare a tuturor jude
țelor și, îndeosebi, a celor 
rămase în urmă în trecut".

Adresîndu-se oamenilor 
muncii de la orașe și sate, 
cetățenilor patriei, Mani
festul F.D.U.S. prezintă cu 
claritate esența platfor
mei electorale a Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste pentru alegerile 
de la 17 martie, pe care o 
constituie documentele și 
hotărîrile adoptate de Con

Siguranță în
(Urmare din pag. I> 

funcționarea funicularelor 
de steril. Deși au fost de
tașați aici încă 21 de mun
citori pentru această pe
rioadă dificilă din cauza 
intemperiilor, acordîndu-se 
un sprijin sporit formației 
din acest sector, defecțiu
nile au continuat. Iată .de 
ce s-a cerut biroului or
ganizației de bază nr. 8, 
dealtfel o organizație pu
ternică, cu bune rezultate, 
să stăpînească mai bine 
activitatea de la funicu- 
lare. Dealtfel, datorită e- 
fectelor iernii geroase, pro
blemele formației de la 
funiculare se află în con
tinuare în atenția comite
tului de partid, a condu
cerii uzinei.

Avem în vedere, func
ție de greutățile ce se i- 
vesc în această perioadă, 
să se asigure o a_ 
sistență tehnică corespun
zătoare pe fiecare schimb, 
repartizarea judicioasă în 
acest scop a membrilor co
mitetului nostru de partid 
și ai c.o.m., altor cadre 
competente. Prin controa
lele întreprinse pe schim
buri de colectivele de spe
cialiști, în frunte cu mem
brii comitetului de partid, 

îmbunătățirea fluxului de 
transport de la orizontul 
400 prin trecerea de la 
transport discontinuu cu 
vagonete la transport con
tinuu cu benzi de cauciuc, 
creșterea vitezelor de a- 
vansare la lucrările de 
pregătire ceea ce a per
mis punerea la timp în 
producție a capacităților 
de producție, sînt doar cîți_ 
va factori care au condus 
la realizarea și depășirea 
extracției de cărbune in 
anul 1984 in condiții de 
eficiență economică. O do

gresul al XlII-lea al parti
dului privind dezvoltarea 
economico-socială a Româ
niei în cel de-al VllI-lea 
cincinal. 1986—1990, in 
perspectivă, pînă în anul 
2000. Prezentînd mobili
zatoarea platformă electo
rală, faptul că la baza ei 
stau documentele progra
matice ale partidului care

Manifestul F.D.U.S.
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prin prevederile lor de în
semnătate istorică prefi
gurează destinul luminos 
de bunăstare și fericire al 
patriei noastre socialiste, 
— Manifestul F.D.U.S.
cheamă toți cetățenii 
patriei, întregul nostru 
popor să răspundă cu ab
negație revoluționară în
demnului pe care secreta
rul general al 'partidului, 
președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
l-a adresat întregii na
țiuni de la tribuna Con
gresului al III-lea al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste: „Ale
gerile pentru Marea Adu
nare Națională și consiliile

urmărim cu deosebire bu
na funcționare a recepției, 
separației, a evacuării, ste
rilului, iar pentru descăr
carea operativă a vagoa
nelor de la Bărbăteni, U- 
ricani și Lupeni — carie
ră, am format echipe su
plimentare din secția me- 
cano-energetică pe fiecare 
schimb. O deosebită aten
ție acordăm sprijinirii or
ganizației de bază nr. 4 — 
întreținere, în vederea ter
minării pînă la sfîrșitul 
trimestrului I a lucrărilor 
de înlocuire a transporto
rului 25 care preia pro
ducția minei Lupeni, prin 
mărirea ecartamentului la 
1400 mm.

Prin tot ce întreprindem 
— dezbaterile în adunările 
generale, în învățămîntul 
politico-ideologic, discuți
ile individuale,' reînnoirea 
propagandei vizuale — ur
mărim activizarea comu
niștilor, mobilizarea tutu
ror formațiilor de lucru la 
o activitate responsabilă, 
creatoare, valorificarea tu
turor rezervelor interne 
pentru mărirea siguranței 
de funcționare a instala
ției, realizarea integrală a 
sarcinilor sporite — canti
tativ și calitativ — ce ne 
revin. ■ 

vadă elocventă o constitu
ie și realizările de pînă 
acum. In luna ianuarie 
cînd mina a extras o pro
ducție suplimentară de a_ 
proape- 3400 tone de căr
bune, activitatea în subte
ran s-a desfășurat în con
diții de eficiență avînd în 
vedere plusul de producti
vitate înregistrat de a- 
proape 127 kg pe post fa
ță de aceeași perioadă a 
anului trecut. Deși reali
zările lunii februarie nu 
se ridică la nivelul celor 
precedente, realizări dato
rate unor condiții obiecti

populare să constituie o 
puternică manifestare a 
unității întregului popor, 
în cadrul Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste, sub conducerea Parti
dului Comunist Român — 
forța politică conducătoa
re a întregii națiuni ! Vo- 
tul dat pentru candidați! 
Frontului Democrației și

Unității Socialiste trebuie 
să constituie, totodată, o 
puternică afirmare a voin
ței și hotăririi întregului 
popor de a înfăptui nea
bătut politica internă și 
externă a partidului și sta
tului nostru, care asigură 
progresul și bunăstarea în
tregii națiuni, independen
ța și suveranitatea Româ
niei !“.

In întregul său conținut 
profund patriotic, revolu
ționar, Manifestul F.D.U.S. 
cheamă pe toți fiii patriei 
să facă in așa fel incit a- 
legerile de la .17 martie să 
constituie o mărturie pu
ternică a unității de ne
zdruncinat a întregului

Prestările
(Urmare din pag. 1)

nostru popor în cadrul 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, în jur il 
partidului — forța oolitică 
conducătoare ale cărei o- 
biective de acțiune sînt mai 
presus de orice slujirea in
tereselor poporului, cauza 
socialismului și comunis
mului, pacea, libertatea <i 
independența patriei, bu
năstarea și fericirea între
gii națiuni. Pornind de 'a 
aceste nobile idealuri. Ma
nifestul F.D.U.S. — acest vi
brant apel politic — chea
mă oamenii muncii de ia 
orașe și sate, toți cetățe
nii, să intîmpine alegerile 
de deputați de la 17 mar
tie cu succese de seamă in 
toate domeniile de activi
tate, întărind cu puterea 
faptelor de muncă votul 
dat cu încredere candida- 
tilor Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, vot 
ce constituie
garanția sigură a înfăp
tuirii istoricelor hotărâri 
ale Congresului al XlII-lea 
al P.C.R., a înaintării fer
me a României pe . calea 

eialismului și comunis
mului, a păcii, a piopășirii 
patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civili
zație.

de servicii
Am avut curiozitatea să 

vedem una din secțiile care 
au construit mobilierul ce 
dotează astăzi unitățile co
operativei „Straja" din Lu
peni — cea de tîmplărie. 
Recent a fost dotată cu u_ 
tilaje dintre cele mai mo
derne. Ce au însemnat a- 
ceste utilaje este lesne de 
înțeles: creșterea capaci
tății de producție, iar toc
mai de aceea șeful secției 
Tiberiu Ciuleau, omul a 
cărui pricepere și talent 
sînt recunoscute, ține . ia 
ele ca la ochii din cap Și 
el și Petru Voicu, Francisc 
Pall, Karol Szabo și Irina 
Moldovan,- cunosc un ade
văr incontestabil: „utilajul 
bun face lucrul de calitate". 
Iar calitatea oamenilor dă 
calitatea lucrului.

Exemplul folosit ca ar
gument pentru susținerea 
ideii, de ce a însemnat și 
ce înseamnă pentru lucră
torii din sfera serviciilor 
calitatea, nu este singular. 
El poate fi însoțit de multe 
asemenea exemple, lucră
torii din sfera prestatoare 
de servicii concretizîn- 
du-și zilnic probitatea, și 
competența profesională. 
Activitatea lor, înscrisă 
în contextul eforturilor ge
nerale aIe tuturor oameni
lor muncii de a contribui 
în egală măsură sub egi
da celui mai larg și mai 
reprezentativ organism al 
democrației noastre socia-' 
liste, F.D.U.S., este cea mai 
bună dovadă a modului 
cum lucrătorii din coope
rație știu să răspundă in
teresului și grijii statorni
ce pe care partidul și sta
tul nostru le acordă dez
voltării și diversificării 
prestațiilor de servicii pen
tru populație. La 17 mar
tie, prin votul lor dat can- 
didaților F.D.U.S., lucrătorii 
din cooperație vor vota 
o nouă perioadă de largi 
și rodnice împliniri pentru 
bunăstarea Și fericirea oa
menilor muncii.

r
vâ informăm
IN ORGANIZAREA

C.M.E.F.S. a început un curs 
pentru arbitri de fotbal, cu 
durata de 6 luni. Sînt în
scriși 40 de amatori, din 
partea cărora organizato- 

Irii așteaptă dovada maxi
mei seriozități și corecti- 

i tudini în frecventarea lecți
ilor. (I.M.)

DUPĂ 21 și, respectiv, 
34 de ani petrecuți în cîm_ 
pul muncii, Vasile Ur- 

san și Alexandru Karpaty, 
oameni ai muncii de la 
mina Vulcan, au prestat 
ieri ultima lor zi de șut. 
De azi, vor purta „basto
nul de pensionar", pe care 
colegii de serviciu ii înmî- 
nează alături de tradițio
nala urare „La multi anii". 
(Gh. O.)

ECHIPA SALVAMONT 
din Lupeni se află intr-un 
schimb de experiență de 
10 zile în masivul Tatra 
din R.P. Polonă, găzduită 
de formația GOPR din 
Zakopane. Schimbul de ex

periență se desfășoară sub 
conducerea dr. Mihail Van- 
ță, șef serviciu Urgență 
din Ministerul Sănătății. 
(I.M.)

DACA IN UNITĂȚILE 
mari din municipiul Pe
troșani nu găsiți mărun
țișuri care sînt foarte cău
tate cum ar fi fermoare, 
elastic, ace de siguranță 
și multe altele, vă puteți 
adresa la unitatea nr. 78 
din strada Aurel Vlaicu 
vis-a-vis cu sediul școlii de 
șoferi amatori din Petro
șani. (Gh.S.)

DUPĂ CUM ne infor
mează Maria Măciuca, res
ponsabilă cu probleme de 
invățămînt, în cadrul bi
roului O.P.l.R. de la I.F.A. 
Vîscoza, începutul lunii 
martie coincide cu înca
drarea a 60 nou absolvenți 
ai școlii profesionale, din 
cadrul Liceului de chimie 
industrială nr. 2 Lupeni. 
O veste îmbucurătoare 
pentru organizația de ti
neret al cărui interes pen
tru integrarea socio_pro- 
fesională a noilor încă - 
drați va trebui să se ma

terializeze într-un timp cit 
mai scurt, (G.C.)

PROGRAM. Pentru iu
bitorii fotbalului furnizăm 
o veste plăcuta. In numă
rul de mîine al ziarului 
nostru vom publica pro
gramul returului campio
natului diviziei A de fot
bal, ediția 1984—1985.

METEOROLOGICA. Du
pă cum ne informează me
teorologul de serviciu Au
rica Voiculescu, tempera
tura aerului era ieri dimi
neață la ora 8 de minus 10

Miercuri, la ora 14. mercu
rul termometrului s-a ri
dicat la plus 4 grade Cel
sius.

grade în Petroșani Și de^
minus 9 grade în Paring.
Stratul de zăpadă în Pe-
troșani a ajuns la 24 em.
iar în Paring la 115 cm. |

Rubrică realizată de 
Ion VULPE
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ÎNTREPRINDEREA miniera paroșeni
1

'RITMICITATE, EXIGENȚA, RĂSPUNDERE
Oamenii—principalii realizatori ai succeselor

pro- 
ex- 

se a- 
de-

noastre le 
oamenilor, 

brigăzile 
Constantin

Ferencz Fa- 
Mesaroș, 

Nicolae

de 
de 
fi_

întreprinderea minie
ră Paroșeni, întregul co
lectiv, fiecare om au de
pus in aceste zile de iar
nă grea eforturi deosebi
te pentru creșterea 
ducției de cărbune 
tras, iar acum cînd 
propie alegerile de
putați de la 17 martie 
și-au amplificat puterea 
de mobilizare pentru ob
ținerea de noi succese. 
După ce am încheiat luna 
ianuarie cu un plus 
aproape 3000 tone 
cărbune la producția
zică, iată că și cea de-a 
doua lună a acestui an 
a fost la fel de rodnică; 
producția extrasă supli
mentar se ridică la pes
te 2000 tone de cărbune. 
Aceste succese mulți vor 
fi tentați să le pună ex
clusiv pe seama mecani
zării, numai a mecaniză
rii, pentru că intr-adevăr 
mina noastră este una 
dintre întreprinderile cu 
cea mai bogată zestre 
tehnică, fiind cotată ca 
întreprindere model in
tre celelalte întreprin
deri miniere din țară. Si
gur, mecanizarea are un 
rol deosebit în obținerea 
unor producții și produc
tivități înalte, dar numai 
ea singură, fără oameni 
pricepuți, destoinici, bine 
calificați și policalificați 
nu va da niciodată re
zultatele, scontate.

Acesta este motivul

Premieră 
la mina

Eu și formația pe care 
o conduc avem o mare sa
tisfacție; în aceste zile cînd 
Întreaga țară depune efor
turi susținute pentru a în- 
tîmpina alegerile de la 17 
martie cu succese deosebi
te. noi am pus în funcțiu
ne și am început exploa
tarea unui abataj echipat 
cu un complex de mare 
înălțime de fabricație ro
mânească de tipul CMA-51I. 
Ne bucurăm că atît condu-- 
cerea întreprinderii cît și 
a sectorului ne_a acordat 
această mare încredere și 
o considerăm o recunoaș
tere a experienței pe care 
am cîștigat-o pe parcursul 
celor 15 ani de cînd ne 
desfășurăm activitatea în 
abataje echipate cu com
plexe mecanizate. Spunem 
că este o mare încredere 
pentru că atît complexul, 
combin.i cît și transportul 
sînt premiere absolute pen
tru întreprinderea noastră.

împreună cu întreaga 
formație am participat 
introducerea, montarea 
punerea în funcțiune 
complexului, astfel 
am cunoscut încă de 
ceput complexitatea 
jelor. O dovadă in 
sens o constituie producti- 
vitățile realizate încă din 
primele zile după probele 
tehnologice, productivități 
care s-au ridicat la 17— 
18 tone pe post și în foar-

ia 
și 
a 

incit 
la in- 
utila- 
acest

pentru care insist asupra 
unui factor deosebit de 
important și anume omul 
muncii. Realizările noas
tre, succesele 
datorăm lor, 
minerilor din 
conduse de 
Ciobănoiu,
zakaș, Gavrilă 
Mihai Șchiopu, 
Andrașic, loan Gibea, Ge- 
za Kalman, Ioan Daniel 
sau Alexandru Laszlo, 
unor maiștri cum sînt 
Ion Danciu și Ștefan Borș, 
cadrelor tehnice aflate 
la conducerea sectoarelor, 
cum sînt Remus 
Viorel Tamaș, 
raliu, 
sau

Becuș, 
Ilici Ga- 
Ladislau 
Mitucă. 

de bază, 
este

Habina 
Dumitru 

Preocuparea 
a noastră a 
o mai bună 
activității la 
muncă pentru 
necontenită a productivi
tății muncii, pentru men
ținerea ritmicității în 
realizarea și depășirea 
planului. Ne preocupăm 
permanent de extinderea 
mecanizării complexe, de 
folosirea eficientă și in
tensivă a dotării tehnice, 
dar și de pregătirea și 
perfecționarea profesio
nală a muncitorilor și 
cadrelor tehnico-ingine- 
rești.

In 
*e și 
tate 
mul

lor
tuturor 
organizare a 
locurile de 

creșterea

urma măsurilor lua- 
a experienței căpâ- 

am intensificat rit- 
de introducere și

montare a complexelor 
mecanizate, reducînd cu 
4—6 posturile prestate 
zilnic, oamenii fiind o- 
rientați eătre activitățile 
direct productive. Acum 
ne-am orientat spre in
troducerea și folosirea pe 
scară mai largă a comple
xelor de mare înălțime 
și, implicit, de mare ca
pacitate de fabricație ro
mânească.

In același timp vreau 
să precizez că nu am ne
glijat și nu vom neglija 
niciodată realizarea și 
depășirea planului la lu
crările 
numai 
asigura 
niei de 
rijarea 
rilor de lucru, 
strădanii le depunem 
pentru realizarea lucră
rilor de deschideri. Și în 
acest domeniu de activi
tate insistăm pe mecani
zarea lucrărilor. In pre
zent avem patru combine 
de înaintări în funcțiune, 
urmînd ca în cel mult 
două luni să mai intro
ducem încă trei. In tot 
acest ritm înalt de meca
nizare, insist — factorul 
determinant în obținerea 
de rezultate bune a fost 
și va rămîne omul. cu 
puterea lui de muncă și 
capacitatea lui de mobi
lizare.

Ing. Petru TUDOR, 
inginerul șef al minei

de pregătiri, că 
astfel ne putem 

continuitatea li- 
front active și di- 
optimă a frontu- 

Aceleași 
și

Mesaroș, 
care ex- 

abataj 
cu SUS- 
mecani-

In imagine cîțiva or
taci din brigada condu
să de Gavrilă 
de Ia sectorul I 
ploatcază un 
frontal echipat 
ținere și tăiere
zată. Rezultatele obținu
te de această brigadă, 
în cele două luni, sint 
pe măsura dotării teh
nice de care dispune.

Productivitatea mun
cii a fost depășită, în 
medie, cu peste 2000 kg 
pe post, obținînd în a- 
ces{ fel o producție su
plimentară de peste 1500 
tone.

absoluta
noastră

scurt timp vom ajunge 
o medie de peste 20 to
pe post, iar producția 
căi bune extrasă din

me- 
1000 

rezultate

te 
la 
ne 
de 
abataj va crește la o
die zilnică de peste 
de tone. Aceste 
pe care le-am obținut și 
le vom obține în continua
re, puterea de mobilizare 
și exigența șefilor de 
schimb Vasile Barabulă, 
Nicolae Cozma și Aurel 
Cremene, mineri cu o bo
gată experiență în ceea ce 
privește exploatarea com
plexelor mecanizate. De a- 
semenea evidențiez price
perea, pregătirea profe
sională a combainierilor 
Victor Vîlcu, Gheorghe Iri- 
mia și loan Fechete. De 
fapt, ar trebui să amintesc 
toți ortacii din brigadă, 
pentru că toți sînt oameni 
pricepuți, cu o bogată ex
periență. Și o ultimă apre
ciere pe care vreau să 
fac; am exploatat în 
15 ani de activitate i 
meroase tipuri de comple
xe pe diferite straturi, dar 
după cum o demonstrează 
rezultatele obținute încă 
din primele zile caracteris
ticile tehnice ale comple
xului de fabricație româ
nească CMA-5H sînt mult 
superioare celor folosite 
pînă acum.

o 
cei 

nu-

Fefencz I AZAKAȘ, 
miner, șef de brigadă, 

sectorul III

Pagină realizată de Gheorghe Hoțea
Foto; Alexandru TATAR

; . *
A ' J

Instantaneu din cadrul atelierului electromecanic 
al minei.

echipat cu 
fabricație ro
de tip SMA-2. 

destoinicia,

Colectivul sectorului nos
tru a extras de la începu
tul anului peste sarcinile 
planificate 3700 tone de 
cărbune. Productivitatea 
muncii realizată in abataje 
în cele două luni ale anu
lui a fost superioară sar
cinilor planificate cu 2,7 
tone pe post, iar în cărbu
ne cu 4,8 tone pe post. Un 
merit deosebit în obține
rea acestor succese l-a a- 
vut brigada condusă de 
Constantin Ciobănoiu, ca
re exploatează Stratul 5 
din blocul V intr-un aba
taj frontal 
complex de 
mânească 
Priceperea,
înalta calificare a formației 
este demonstrată de pro_ 
ductivitățile medii obținu
te de 23 tone pe post, în- 
registrind vîrfuri de pînă 
la 28 tone pe post. Din ca
drul brigăzii s-au remar
cat în mod deosebit șefii 
de schimb, minerii polica- 
lificați Dumitru Mitroi, 
Constantin Bodescu și Ion 
Chilan și electrolăcătușii 
Alexandru Barna, Vasile 
Mureșan, Alexandru Cos- 
toiu și Constantin Răscol.

Abatajul apropiindu-se 
de limita panoului, condu
cerea sectorului se preo
cupă de pregătirea unui alt 
abataj frontal, tot în stra
tul 5, dar în blocul III, ca
re va fi echipat in a doua

jumătate a lunii martie cu 
un complex de mare înăl
țime, tot de fabricație ro
mânească de tipul CMA-51I. 
Lucrările sînt în faza de 
finalizare, datorită efor
turilor depuse de brigăzile 
conduse de loan Cibea și 
de Geza Kalman. Amîn- 
d.ouă formațiile fiind do
tate cu combine de înain
tări, avansările medii lu
nare sînt de 100 m, dar au 
realizat și 150 și chiar pes
te 200 de ml. Acum cele 
două brigăzi lucrează con- 
trafront pentru săparea 
în cît mai scurt timp a 

‘ suitorului de atac. Lucra
rea va fi terminată in 
prima decadă a lunii mar
tie și imediat se va trece 
la echiparea abatajului. 
Pentru a ne asigura în 
tinuare linia de front 
vă necesară preluării 
terii de producție și
jării optime a fronturilor 
de lucru, astfel ineît să nu 
rămînem niciodată în gol 
de producție, odată cu ter
minarea lucrărilor de pre
gătire la acest ăbataj, cele 
două brigăzi vor începe 
conturarea panoului 2. Ter
menul de punere în func
țiune a acestui abataj este 
trimestrul IV și va fi e- 
chipal și el tot cu un com
plex CMA-5H.

con_ 
acti- 
creș- 
diri-

lng. Ionel CORCESC, 
adjunct șef de sector IV

Calitatea lucrării este esențială
Sintem o formație de lu

cru tînâră, în care media 
de vîrstă nu depășește 35 
de ani, și cu toate acestea 
ni s-a' încredințat executa
rea unei lucrări de o deo
sebită importanță pentru 
Viitorul producției, a sec
torului, a minei. Este vor
ba de galeria intermediară 
a viitoarelor abataje (3—4) 
de pe stratul 15 din blocul 
I. Galeria nu numai că 
trebuie executată rapid, 
ci trebuie să fie și durabi- 

cuvinte calita- 
trebuie să fie 
nivel. Am fă- 
precizare pen- 

in-

cu alte
lucrării 

un înalt
această
că pe aici se vor

lă, 
tea 
de 
cut 
tru 
troduce două complexe me
canizate de tipul SMA-2 
pentru viitoarele panouri, 
complexe care vor fi in
troduse cu ajutorul unui

monorai ce va fi • montat 
în galerie. Odată termina
tă această operațiune, pe 
galerie se va monta și ' va 
funcționa fluxul de trans
portoare cu raclete pe care 
se va evacua cărbunele din 
cele două abataje. Cu a- 
ceasta sper că am demons
trat de ce este necesar să 
se asigure o calitate deo
sebită lucrării executate și 
căreia noi îi acordăm toa
tă atenția. In ceea ce pli
vește vitezele de avansare, 
amintesc doar că in medie 
realizăm 80—90 ml pe lună 
fără mecanizare, fără com
bină, folosind sistemul cla- 

, sic de perforare-pușcare
Aceasta ne-a asigurat pînă 
acum realizarea sarcinilor 
de plan in proporție de 
104 la sută

Vreau să evidențiez eu

acest prilej aportul deose
bit pe care l-au avut 
obținerea 
și pentru 
tocmai a 
bilite de 
torului și 
lucru pe 
schimb loan Buliga, 
Feraru și
II, precum și minerii Toa- 
der Farcău, Dorică Uiuță 
și loan Fizeșan.

Angajamentul nostru, al 
tuturor membrilor forma
ției de lucru este de 
termina execuția lucrării 
înainte de termen, astfel 
incit să înceapă echiparea 
celor două abataje cît mai 
repede.

in 
acestor rezultate 
respectarea în- 

programelor sta- 
conducerea sec- 
a tehnologiei de 

minerii șefi de 
loan 

Petru Martinaș

Viorel PO.ȘA, 
miner, șef de brigadă, 

sectorul I

a

Pentru protecția 
omului 

și a zâcdmîntului
• Conducerea întreprin

derii miniere Paroșeni ac
ționează cu toată hotărîrea 
pentru asigurarea unui cli
mat optim de muncă în 
subteran.

• Prin măsurile între
prinse s-a asigurat debitul 
de aer necesar tuturor lo
curilor de muncă.

• Cabinetul de protecție 
a muncii, 
însușirii și 
noștințelor 
muncii, pe 
flă în plin 
dernizare.

atît de necesar 
verificării cu- 

de protecție a 
meserii, se a- 
proces de mo-
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Sesiunea Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare 
economicâ și tehnico-științificâ 
între România și R.D. Germana

BERLIN 28 (Agerpres). 
Iu perioada 25—28 februa
rie, la Berlin a avut loc 
sesiunea a Xl-a a Comisiei 
mixte guvernamentale de 
colaborare economică și 
tehnico-științifică între Re
publica Socialistă România 
și Republica Democrată 
Germană.

A fost analizat stadiul 
îndeplinirii măsurilor con
venite între secretarul ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, și secretarul ge
neral al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., tovarășul

Plenara C.C. 
al P.M.S.U.

BUDAPESTA 28 (Ager- 
pres). După cum transmi
te agenția MTI, la Buda
pesta s_au desfășurat lu
crările plenarei C.C. al 
P.M.S.U. Comitetul Cen
tral a dezbătut și aprobat 
informarea prezentată de 
ffanos Kadar. prim.secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U., cu 
privire la activitatea ce se 
desfășoară pentru pregăti
rea celui de-al XIII-lea 
congres al partidului.

WJO
FILME

PETROȘANI — 7 No. 
I iembrie: Salamandra; U- 

nirea: Scopul și mijloa
cele; Parîngul: Dacă e di
vorț, divorț să fie !

LONEA: Străinul, I-II.
ANINOASA: Dreptate

în lanțui i.
VULCAN — Luceafărul: 

Singur de cart.
LUPENI — Cultural : 

Polițist sau delincvent.
URICANI: Emisia con

tinuă.
TEATRUL DE STAT 

„VALEA JIULUI" PE
TROȘANI -L „Motanul 

| încălțat", „Ciuta" — U- 
■ ricani.

Erich Honecker, privind 
dezvoltarea și aprofunda
rea pe mai departe a co
laborării economice bila
terale.

Comisia a convenit asu
pra unui program concret 
de activitate pentru reali
zarea hotărîrilpr stabilite 
la cel mai înalt nivel.

De asemenea, au fost sta
bilite măsuri pentru in
tensificarea folosirii cer
cetărilor științifice în co
mun, precum și pentru 
creșterea și diversificarea 
livrărilor reciproce de măr
furi pe 1985 și pe perioada 
1986—1990.

INTR-O DECLARAȚIE 
făcută la Montevideo, pre
ședintele Frontului Demo
cratic Revoluționar (FDR) 
din Salvador, Guillermo 
Ungo, s-a pronunțat pen
tru inițierea unui dialog 
fără condiții prealabile în
tre reprezentanții autori
tăților de la San Salvador 
și forțele insur
gente din țară — transmi
te agenția Prensa Latina. 
El a arătat că situația din 
Salvador este gravă, con
tradictorie și complexă, și 
a cerut ca S.U.A. să se ab
țină de la a interveni în tre-

TV

20,00 Telejurnal (pc).
20.15 Actualitatea în eco
nomie. 20,25 Laureați ai 
Festivalului „Cîntarea 
României" (color). Emi
siune realizată la Cluj- 
Napoca. 20,45 Pe coordo
natele dezvoltării. Țara 
între două legislaturi. Pri
măvară orădeană. 21,00 
Cadran mondial (color).
21.15 Telefilmoteca de 
aur: Filmul istoric — o 
lecție de patriotism. 21,50 
Telejurnal (pc). 22,00 în
chiderea programului.

memento

Rezultatele alegerilor 
de deputați pentru soviete, 

desfășurate în U.R.S.S.
MOSCOVA 28 (Agerpres). 

După cum transmite agen
ția TASS, la alegerile de 
deputați pentru Sovietele 
Supreme ale celor 15 re
publici unionale, precum si 
pentru sovietele de ținut, 
regionale, raionale, orășe
nești și sătești — desfășu
rate la 24 februarie în U-

întrunirea Consiliului de Securitate,
la cererea Libanului

NAȚIUNILE UNITE 28 
(Agerpres). Consiliul de 
Securitate al O.N.U. s-a 
întrunit, joi, pentru -a ana
liza acțiunile trupelor îs- 
raeliene în sudul Libanu
lui. Reprezentantul libanez

burile interne ale acestei 
țări.

IN REPUBLICA SUD- 
AFRICANÂ continuă de
monstrațiile de protest ale 
populației africane majo
ritare împotriva politicii de 
apartheid promovate ' de 
guvernul de la Pretoria. 
Ciocniri violente între de
monstranți și poliția sud- 
africană au avut loc în 
mai multe localități. Astfel 
la Boemfontein, relevă a- 

Institutul de mine Petroșani
organizează concurs pentru 

ocuparea postului de
— DIRECTOR ECONOMIC- 

GOSPODÂRESC

Condiții de încadrare: studii superioare e- 
conomice și minim 11 ani vechime în funcții 
economice.

Retribuirea se face în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 57/1974, republicată.

Cererile se pot depune zilnic, pînă la data 
de 15 martie 1985, la Biroul plan-retribuire- 
personal unde se pot obține și relații supli
mentare (telefon 42580 — interior 151).

Concursul va avea loc în data de 20 mar
tie 1985.

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA, fiicele, ginerii și nepoții mulțumesc tu
turor celor care au fost alături de noi la încercarea 
grea pricinuită de pierderea scumpului nostru

ACS ANGHEL (3355)

FAMILIA îndoliată anunță dispariția celui care 
a fost

DODU NICOLAE 
înmormântarea arc loc în 3 martie, ora 15, de 

la domiciliu. (3363)

- .........- ■ ------
PIOS omagiu și dureroasă amintire Ia împlini

rea unui an de cind ne-a părăsit scumpul nostru 
soț, tată și bunic

GHENIA ILIE
Nu te vom uita niciodată. (3354)

SOȚIA și fiul anunță cu aceeași durere că se 
împlinesc 6 luni de cînd ne-a părăsit pentru tot
deauna cel care a fost

Ing. COSMA TEODOR
Ii vom păstra veșnică amintirea.

niunea Sovietică — au par
ticipat peste 99 la sută din
tre cetățenii cu drept de 
vot. Comisiile electorale 
centrale din toate republi
cile unionale au omologat 
alegerea deputaților pro
puși în toate circumserip- 
țiile electorale, precizează 
agenția citată.

la Națiunile Unite a înmî- 
nat, anterior, președintelui 
Consiliului o scrisoare în 
care a expus „operațiunile 
și practicile abuzive israe_ 
liene" în sudul Libanului.

genția Reuter, poliția a u- 
cis un tînăr de 20 de ani, 
iar la Boțhaville au fost 
folosite împotriva demons
tranților gaze lacrimogene 
și au fost operate arestări.

LANSAREA NAVETEI 
SPAȚIALE „Challenger" a 
fost amînată cu cel puțin 
trei zile, datorită defecțiu
nilor constatate la bateri
ile solare ale unui satelit 
ce urma să fie lansat și 
a scurgerilor de hidrogen 
pe una din conducte, a 
declarat un purtător de 
cuvînt al NASA. In prin
cipiu, viitoarea lansare a 
fost prevăzută pentru 7 
martie.

In vreme ce amatorii 
de schi, dar și de drume
ție montană își pregătesc 
deja echipamentul pentru 
tradiționala sărbătoare 
Cupa ziarului „Steagul 
roșu", intrată deja în al 
doilea deceniu de exis
tență, colegiul municipal 
de arbitri a desemnat 
corpul de cavaleri ai ză
pezii care vor oficia în 
întrecerile combinatei al
pine. In acest context su
gerăm candidaților la tro_ 
feel.- ediției a Xl-a să se 
înscrie din timp în con
curs (tabelele, pe catego
rii de vîrstă și sex, se 
completează la redacție, 
azi, între orele 8 și 16, 
iar sîmbătă de la 8 la 12), 
pentru a se evita aglo
merația dinaintea star
tului. Totodată atenționăm 
pe cei care vor urca în 
munte, în calitate de con- 
curenți sau suporteri, să 
se echipeze corespunză-

Mica publicitate
VIND apartament 2 ca

mere, Deva, Aleea Jiului, 
bloc F et. I. Informații te
lefon 956/22878 sau 13496. 
(3360)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Langu 
Viorel, eliberată de I.U.M.

Cupa ziarului 
„Steagul roșu" 

la schi
tor pentru a evita sur
prize neplăcute, chiar 
dacă „paltonarii" sînt 
convinși că echipajul 
„Salvamont" își va face 
datoria în mod exemplar. 
Revenind la preocupă
rile de ultimă oră ale or
ganizatorilor anunțăm că 
s-au luat măsuri eficien
te pentru buna desfășu
rare a tradiționalei com
petiții de masă, subliniind 
totodată prețiosul sprijin 
pe care profesorii, antre
norii și personalul Bazei 
didactice C.S.Ș.P. din Pa
ring (director, prof. Eu
gen Peterfy), alți repre
zentanți ai asociațiilor 
sportive din Vale, pre
cum și Consiliul muni
cipal al sindicatelor îl 
acordă, demonstrînd ast
fel, practic, că pledoaria 
în favoarea schiului con
turează o permanență a 
timpului liber al oame
nilor muncii din muni
cipiul nostru. (I.V.)

Petroșani. O declar nulă. 
(3356)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Suibea 
Nicolae, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(3357)

Duminică, 3 martie

12,00 Telex.
12,05 Lumea copiilor.

— Tot înainte I
■— Desene animate.

12,40 Din cununa cîntecU- 
lui românesc.
Muzică populară (co
lor).

13,00 Album duminical.
— Mic concert de prînz.
— Moment poetic.
— Melodii populare.
•— Pagini cinematogra

fice vesele.
•— Martie, mărțișoare, 

primăvară !
•— Circumscripții ale i- 

nițiativei (reportaj).
— Telesport.
— Chaplin despre... Cha

plin (V).
— Serbările zăpezii.
— Imagini din Libia.
-— Secvența telespecta

torului.
(color).

15,00 închiderea progra
mului.

19,00 Telejurnal (parțial
color).

19.20 împliniri.
19.40 Cîntarea României 

(color).
20.20 Din manifestul Fron

tului Democrației ți 
Unității Socialiste.

20,25 Film artistic.
După o lungă cău
tare.

21,35 Farmecul muzicii (co
lor).
Tangouri celebre.

21,50 Telejurnal (parțial 
color).

Luni, 4 martie

20,00 Telejurnal (parțial 
color)...

20,20 Orizont tehnico-ști- 
ințific.

20.40 Tezaur folcloric (co
lor).

21,00 Din manifestul Fron
tului Democrației și 
Unității Socialiste.

21,05 Roman foileton (co
lor).
Verdi.

21,50 Telejurnal (parțial 
color).

Marți, 5 martie

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,20 Actualitatea în eco
nomie.
La 17 martie ne ale
gem deputății.

20,30 Din manifestul Fron

PROGRAMUL Țy

tului Democrației și
Unității Socialiste.

20,35 Teatru TV (color).
Scene din viața Mă
riei de Paul Ioachim. 
Premieră pe țară.

21,50 Telejurnal (parțial 
color).

Miercuri, 6 martie

20,00 Telejurnal (parțial 
color).
Agendă electorală.

20,20 6 martie 1945 — Mo

ment istoric în epo
peea Revoluției și 
construcției socialis
te (color).

20,35 Afiș liric electoral 
(color).

Emisiune de versuri 
în lectura autorilor.

20,45 Salonul TV al arte
lor plastice, (color).

21,00 Din manifestul Fron
tului Democrației și 
Unității Socialiste.

21,05 Film serial.
Tineri în luptă. 
Episodul 5.

21,50 Telejurnal (parțial 
color).

Joi, 7 martie

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,20 Actualitatea în eco
nomie.

20.30 Studioul tineretului 
(parțial color).

21,45 Telejurnal (parțial
color).

22,00 închiderea progra
mului.

Vineri, 8 martie
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20,20 Femeile — impor-' 

tantă forță a progre
sului economico-so- 
cial al patriei (color).

20,35 Omagiul țării, femei
lor țării.
(color).

21,15 Cadran mondial.
21.30 Un cîntec, o floare. 

Melodii populare, 
(color).

21,50 Telejurnal (parțial 
color).

Sîmbătă, 9 martie
13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă (color).
— Cîntece teleormăne-

ne.

— Gala desenului ani
mat.

— Micile povești ale ma
relui ecran: Cenușă
reasa.

— Moment poetic dedi
cat Zilei femeii.

— Afiș electoral. Repor
taj.

— Povestea lui Romeo 
și a Julietei sale.

— Atlas muzical.
— Telesport.
— Trei melodii, ' trei 

compozitori, trei in- 
terpreți.

14,45 Săptămîna politică.
19,00 Telejurnal (parțial

color). ■
19,20 Pe coordonatele dez

voltării.
19,35 Teleenciclopedia. 
20,00 Parada șlagărelor 

(color).
Selecțiuni din Con
certul de muzică u- 
șoară „Melodii 1984“.

20.40 Film artistic (color).
Victoria Elisabetei. 
Partea I.

21.40 Mondovision (color).
21,50 Telejurnal (parțial

color).
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