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In intimpinarea alegerilor de deputați

o

Adunări cetățenești___________________________ >_______ *

de întilnire a caiididatilor 
de deputați cu alegătorii

Delegația de partid și de stat 
condusă de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU 
a plecat la Moscova, 

pentru a participa la funeraliile 
tovarășului

Konstantin Ustinovici Cernenko
Plecarea din Capitală

Marți, la amiază, a ple
cat la Moscova delegația 
de partid și de stat condu
să de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, care va participa la 
funeraliile tovarășului Kon. 
stantin Ustinovici Cernen
ko.

împreună cu conducăto
rul partidului și statului 
nostru au plecat tovarășii 
Constantin Dăscălescu,

membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al 
guvernului, și Ion Stoian, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeropor
tul Otopeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii 
Emil Bobu, Lina Ciobanu, 
Nicolae Constantin, Ion 
Dincă, Miu Dobrescu, A- 
lexandrina Găinușe, Paul

Niculescu, Glieorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Ștefan Andrei, Nicu 
Ceaușescu, Gheorghe David, 
Mihai Gere, Nicolae Gio
san, Tudor Postelnicu, Ion 
Radu, Ioan Totu, Ion Ursu, 
Silviu Curticcanu, Con
stantin Radu, Ioan Avram, 
viceprim-ministru al gu
vernului miniștri.

Au fost de față L.I. Boiko, 
însărcinatul cu afaceri 
ad interim al Uniunii So
vietice la București și 
membri ai Ambasadei.

Sosirea la Moscova

Izvorul viitoarelor împliniri — 
creșterea producției de cărbune

Delegația de partid și de 
stat, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, a sosit marți la 
Moscova.

La Aeroportul Vnukovo, 
delegația a fost întîmpina- 
tă de V.I. Dolghih, mem
bru supleant al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., K.V. Rusakov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., 

N.V. Talîzin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., precum și de 
E.M. Tiajelnikov, ambasa
dorul U.R.S.S. in România.

A fost prezent Traian 
Dudaș, ambasadorul Româ
niei la Moscova.

Intr-un climat profund 
democratic, străbătut de 
atitudinea de înaltă an
gajare patriotică'ce ca
racterizează în aceste zile 
întreaga viață politică și 
social-economică a muni
cipiului, ieri, la Petroșani 
s-a desfășurat adunarea 
cetățenească de întîlnire 
a tovarășului Marin Ște- 
fanache, ministrul mine
lor, candidat de deputat 
al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, pen
tru Marea Adunare Na
țională, cu alegătorii din 
circumscripția electorală 
nr. 6 a M.A.N. Au fost 
prezenți numeroși mineri 
de la cele două unități 
extractive, I.M. Livezeni 
și I.M. Dîlja, preparatori, 
constructori de utilaje 
miniere și obiective indus
triale, cercetători și spe
cialiști din Combinatul 
minier Valea Jiului, 
I.C.P.M.C., C.C.S.M., Ins
titutul de mine, alți oa
meni ai muncii din reșe
dința municipiului

Adunarea a fost des-' 
chisă de tovarășul Viorel 
Faur, prim-secretar al 
Comitetului municipal de 
partid, primarul munici
piului, care a înfățișat în 
mod deosebit de sugestiv 
realizările obținute în ac
tuala legislatură în Valea 
Jiului și în județul Hu
nedoara, în glorioasa e- 
tapă a construcției socia
liste înscrisă în istoria 
patriei sub denumirea u- 
nanim apreciată de „Epoca 
Ceaușescu”. Au fost înfă
țișate, de asemenea, pers

în luminaședinței Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R. din 9 martie
Măsurile cuprinse în 

Programul pentru realiza
rea producției de cărbune 
prevăzută în plan pe anul 
1985 adoptat de ședința 
Comitetului Politic Execu
ție al C.C. al P.C.R. din 
9 martie constituie pentru 
toți oamenii muncii din 
industria extractivă de 
cărbune un prețios îndrep
tar pentru o activitate sus
ținută și eficientă. Preve
derile programului trebuie 
cît mai grabnic însușite și 
aplicate cu promptitudine 
de toate colectivele minie
re din Valea Jiului și mai 
ales de cele care prin re
zultatele obținute în pri
mele luni ale anului nu 
s-au ridicat la nivelul pre
vederilor de plan. In a- 

pectivele ce se deschid 
celor două localități, și 
municipiului Petroșani, în 
baza programului adoptat 
din inițiativa și la indi
cația secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
pentru dezvoltarea armo
nioasă și accelerată a 
Văii Jiului. S-a 
desprins, ca o cerință 
prioritară, faptul că prin
cipalul izvor al tuturor 
înfăptuirilor preconizate 
pentru următoarea legis
latură îl constituie creș
terea producției de căr
bune și implimt, realiza
rea integrală a planului 
în profil teritorial — o- 
biectiv de primă însem
nătate pentru colectivele 
miniere și ale celorlalte 
unități economice din 
Valea Jiului.

Manifestînd un profund 
interes pentru accelerarea 
ritmului de dezvoltare a 
municipiului, creșterea 
potențialului său produc
tiv și definitivarea lucră
rilor cuprinse în proiec
tele de sistematizare, nu
meroși alegători au luat 
cuvîntul în cadrul dezba
terilor, făcînd propuneri 
pentru îmbunătățirea ac
tivității economice și per
fecționarea vieții social- 
culturale, în consens cu 
sarcinile ce se desprind 
dixi istoricele hotărîri a- 
doptate de Congresul al 
XllI-lea al P.C.R. In acest 
context s-au înscris pro
punerile făcute de Lazăr 
Filip, Otto Abraham, Cor

ceste cazuri, prin efortu
rile susținute ale întregu
lui colectiv trebuie valori
ficate în mod exemplar 
toate resursele de care dis

Colectivul sectorului II de la mina Dîlja

Poate și trebuie
siî-și îmbunătățească activitatea

pun formațiile de lucru 
sau sectorul respectiv.

Un exemplu concludent 
îl constituie în această pri
vință sectorul II al minei 
Dîlja.

In prima lună a acestui 
an colectivul nu-și îndepli- 

nelia Stănescu, Petru Tăș- 
can, loan Cojocaru, An
ton Bacu, cu privire la 
valorificarea de noi re
surse interne ale creșterii 
producției de cărbune, 
perfecționarea organiză
rii și conducerii activită
ții din subteran, intensifi
carea preocupărilor pen
tru promovarea tehnolo
giilor avansate, creșterea 
eficienței economice a ex
tracției și preparării căr
bunelui. Alte propuneri 
au vizat intensificarea rit
mului construcției de lo
cuințe, dezvoltarea baze
lor de agrement și refa
cere a forțelor de muncă 
pentru mineri, în împre
jurimile Văii Jiului, îm-

Ion MUSTAȚĂ

(Continuare în pag. a 2.a)

nește prevederile de plan 
cu 2427 tone de cărbune, 
iar productivitatea muncii 
nu este realizată, in aba
taje și cărbune, cu 1220 kg

pe post și aceasta în con
dițiile în care sectorul nu 
duce. lipsă de forță de 
muncă. Ceea ce lipsește este 
gospodărirea ei judicioasă 
la nivelul formațiilor di
rect productive. Altfel cum 
poate fi explicat faptul că

La catafalcul lui K. U. Cernenko
Marți după-amiază, to

varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, a depus 
o coroană de flori, la cata
falcul cu corpul neînsufle
țit al lui Konstantin Cer
nenko, aducînd un ultim 

•■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■a
Așezările minerești — pe treptele ascensiunii 

social-economice
VULCAN 

ANII FERTILI Al PREZENTULUI 
certitudinea împlinirilor viitoare

(In pagina a 3-a)
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la nivelul întregii activi
tăți a sectorului producti
vitatea muncii planificată 
este aproape realizată (di
ferența față de plan este 

doar de 155 kg de cărbune 
pe post) ? O rezervă in
suficient valorificată — nu
mărul mare de formații*, 
cu planul nerealizat, Din 
6 brigăzi doar una singu
ră își îndeplinește sarcinile 
la producția extrasă și pro

omagiu fostului conducător 
al partidului și statului so
vietic.

La solemnitate au parti
cipat membrii delegației 
— tovarășii Constantin Dăs
călescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului, Ion Sto
ian, membru supleant al 

ductivitatea muncii — bri
gada condusă de minerul 
Gheorghe Matei. Bineînțe
les și cîștigurile realizate 
au fost pe măsura rezul
tatelor obținute.

In cea de a doua lună a ' 
anului, comiițiile existente 
în sector sîn't mai bine va
lor if icate. St eforul își de
pășește prevederile de plan 
la producția de cărbune 
extras (plus 340 tone) și 
la productivitatea muncii 
(plus 218 kg de cărbune 
pe post). Dar numărul for
mațiilor cu planul nerea
lizat se menține încă ridi-

Ec. Gheorghe SPINU

(Continuare In pag. a 2-a) 

Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al 
P C.R., Traian Dudaș, am
basadorul României la 
Moscova.

S-a păstrat un moment 
de reculegere și ați fost 
prezentate condoleanțe fa
miliei lui Konstantin Cer
nenko. ’ ' •

I bile cartiere — 
l mărturii ale 
! unui uriaș efort 
I constructiv
I Noile cartiere ale ora

șelor din municipiul nos- 
j tru, expresii ale ctitori- 
î ilor din ultimele două 

■ decenii, ilustrează cu pu- 
Iterea de. argument a fap

telor drumul ascendent

Ipe care-1 străbatem pe 
coordonatele înalte ale

I împlinirilor socialiste.
Orașul Lupeni și-a 

I schimbat complet înfăți
șarea urbanistică în mai 

I puțin de cinci ani, prin 
• construirea noului cen- 
Itru civic, a bulevardului

Păcii, cu patru benzi de 
circulație. An de ^n, 
constructorii din Lupeni 
adaugă zestrei urbanis
tice a zonei centrale noi 
blccuri moderne de lo
cuințe. „In acest an, spu- 

• nea deunăzi ing. Constan
tin Călătcru. șeful brigă-zi.i din Lupeni a Antre
prizei de construcții și 
montaje Peb-cșani. zor*a 

I centrului ci vi; al orașu- 
I lui va fi întregită prin 

punerea în funcțiune, a 
modernului bloc nr. 2 ca
re are o arhitectură ori
ginală și spații cdmerci- 

| ale la pai tei-. Bulevardul
■ Păcii se va extinde și va 
. fi racordat la noua Sta- 
I ție C.F.R.".
■ La Uricani, cartierul 
: Bucura, în continuă dez- 
I voltare de la un an fa 
. altul, cu un bulevard 
• larg și blocuri cu spații 
| comerciale la parter, re- 
j prezintă cartea de vizită

V.S. FENEȘANU

I (Continuare in pag. a 2-a;
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în întîmpinarea alegerilor de deputați
Adunări cetățenești

de întîlnire a candidați l or
de deputați cu alegătorii

V
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\

mari urii aleNoile cartiere 
unui uriaș efort constructiv

Urmare din pag. 1)

Izvorul viitoarelor 
împliniri

(Urmare din pag. I)

în-
Și

Șir

au 
de

r i

participat peste 
oameni ai mun- 
tovarășul 
n Ștefanache, a 
alegătorii din a- 

e-

bunătățirea alimentării 
cu apă industrială a uni
tăților miniere, degrevînd 
de această sarcină siste- 
mult aferent alimentării 
casnice, dezvoltarea și 
perfecționarea activități
lor cultural-artistlce.

Luînd cuvîntul, în 
cheierea dezbaterilor, 
la capătul unui lung
de întîlniri electorale, la 
care 
2500 
cii, 
M a
asigurat 
ceastă circumscripție 
lectorală, toți oamenii 
din Valea Jiu
lui, că va acționa în 
mod hotărît pentru ca 
propunerile făcute în ca
drul adunărilor electorale 
să prindă viață. In mod 
prioritar — s-a desprins 
din cuvîntul rostit de 
candidatul de deputat — 
minerii din a- 
ceastă puternică vatră 
a cărbunelui românesc,

împreună cu viitorii de
putați — pentru M.A.N. și 
organele locale ale puterii, 
de stat — vor trebui 
să facă dovada 
înaltei dăruiri patriotice, 
muncitorești pentru în
făptuirea programului de 
creștere a producției de 
cărbune, așa cum s-a sta
bilit la recenta ședință a 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
cum a indicat și a cerut 
în repetate • rînduri 
secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Prin 
onorarea exemplară a 
sarcinilor la producția de 
cărbune și prin îndepli
nirea celorlalte obiective 
ale municipiului, se 
asigura toate
necesare 
tuturor 
ților Văii Jiului, creșterii 
bunăstării materiale și 
spirituale a celor ce tră
iesc și muncesc în aceas
tă puternică și mereu în
floritoare vatră munci
torească.

vor 
condițiile 

progresului 
» localită-

Reglementări privind 
drepturile electorale

Fructuos dialog de lucru

pa- 
în 

află 
a a-

In întîmpinarea apropia
telor alegeri de deputați 
în Marea Adunare Națio
nală și consiliile populare 
găsim util să prezentăm 
cîteva aspecte din regle
mentările pe linie de legis
lație în acest domeniu. In
tre drepturile fundamenta
le ale cetățenilor din 
tria noastră, înscrise 
Constituția țării, se 
și cele electorale, de
lege și de a fi ales în fo
rul legislativ suprem și 
în organele locale ale pu
terii de stat. Garanția 
constituțională a dreptului 
la vot este asigurată prin 
respectarea prevederilor, tot 
constituționale, care dau 
acestei instituții caracter 
universal, egal, direct 
secret.

Drepturile electorale 
două aspecte de bază: 
a alege și dreptul de a 
ales. Conform prevederi
lor Constituționale, preci
zate pe larg de Legea elec
torală, au drept la vot toți 
cetățenii români care au 
împlinit vîrsta de 18 ani. 
Acest drept este egal pen
tru toți cetățenii Republi
cii Socialiste România 
fără deosebire de naționa
litate, rasă, sex sau religie.

Cetățenii cu drept de vot 
care au împlinit vîrsta de 
23 de ani pot fi aleși de
putați în Marea Adunare

Și

au 
de 
fi

Națională și în consiliile 
populare. Dreptul de a de
pune candidaturi aparține 
Frontului Democrației 
Unității Socialiste, cel 
larg organism politic 
manent, revoluționar, 
mocratic, cu caracter 
prezentativ, care constituie 
cadrul organizatoric de u- 
nire, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, a 
forțelor politice și sociale 
ale națiunii noastre socia
liste, a tuturor organizați
ilor de masă și obștești, 
pentru participarea între
gului popor la înfăptuirea 
politicii interne și externe 
a partidului și statului, la 
conducerea tuturor dome
niilor de

Tot ca 
tuțională 
știente a 
țenilor, deputății sînt răs
punzători în fața alegăto
rilor atît pentru activita
tea proprie cît și pentru 
cea a organului în care 
sînt aleși. In acest sens, în 
cazul cînd nu-și îndepli
nesc îndatoririle ce le re
vin sau cînd, prin fapte 
contrare eticii și echității 
socialiste, pierd încrede
rea alegătorilor din circum
scripția în care au fost a- 
leși ei pot fi revocați în 
condițiile stabilite de lege.

Ilie ȘERBAN, 
jurist

Și 
mai 
per- 
de- 
re-

activitate.
o garanție consti- 
a exprimării con- 
opțiunilor cetă-

valea Jiuiui a avut ioc des
chiderea oficială a ciclului
de manifestări înscrise în 

I acțiunea „Săptămîna ma
joratului". Cu acest prilej, 
tinerilor elevi care împli
nesc anul acesta vîrsta de
18 ani le-a fost prezentat 
montajul literar intitulat

deri“. Festivitățile orga
nizate în cadrul fiecărui 
liceu au fost încheiate cu 
programe artistice susți
nute de formațiile prezen
tate în Festivalul națio
nal „Cîntarea României". 
(G.C.)

LUCRĂRILE de grafică 
prezentate în ediția a IV-a 
a Festivalului național 
„Cîntarea României", la 
faza județeană, de tînărul 
artist amator Gheorghe

„La vîrsta marilor răspun- Berciu din Petroșani au

In zilele premergătoare 
alegerilor de deputați de 
la 17 martie au continuat 
adunările cetățenești, întîl- 
nirile electorale ale candi- 
daților de deputați pentru 
marele sfat al țării și pen
tru organele 
terii de stat,

Candidatul 
desemnat de 
țional al Frontului 
crației și Unității Socialiste, 
tovarășul Marin Ștefanache, 
ministrul minelor, pentru 
circumscripția electorală 
nr. 6 Petroșani în Marea 
Adunare Națională a avut 
ieri fructuoase întîlniri de 
lucru cu oameni ai mun
cii din Petroșani, întîlniri 
ce au avut loc la 
IPSRUEEM și C.M.V.J. Au 
participat alegători de la 
IPSRUEEM, I.M. Livezeni, 
I.P.C.V.J., întreprinderea 
de tricotaje, oameni ai 
muncii din instituțiile de 
învățămînt, cultură, artă, 
din domeniile sănătății și 
comerțului.

Intîlnirile de lucru cu 
candidatul de deputat pen
tru M.A.N. și alegători au 
avut Ioc în prezența tova
rășului Viorel Faur, prim- 
secretar al comitetului mu
nicipal de partid, primarul 
municipiului, care a pre
zentat succint împlinirile 
economico-sociale obținute 
în actuala legislatură, pers
pectivele minunate ce se 
prefigurează în lumina 
hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului 
pentru cincinalul
viitor, îndeosebi prin 
dezvoltarea și mecanizarea 
extracției cărbunelui, a 
urbanizării și înfrumuseță
rii localităților minerești 
din Valea Jiului.

In cadrul dialogului des
chis, lucrativ dintre candi
dat și alegători, cei care 
au luat cutîntul în numele

locale ale pu- 
cu alegătorii.

de deputat 
Consiliul Na- 

Demo-

colectivclor ce le reprezin
tă — Anton Bacu și Petru 
Groza de la IPSRUEEM, 
Petru Pușcaș, I.M. Livezeni, 
Stelian Corobea, I.P.C.V.J., 
Cornelia Ispir, întreprin
derea de tricotaje, Gheor
ghe David, Spitalul muni
cipal, Magdalena Șandor, 
Liceul industrial minier, 
Gheorghe Ana, Liceul eco
nomic și de drept adminis
trativ, Vasile Chirculescu, 
Teatrul de stat, Dumitru 
Dem. Ionașcu, scriitor — 
au evidențiat realizările ob
ținute în procesul produc
tiv și educativ, al sănătății, 
al activității depuse pe tă- 
rîm social și edilitar-gos- 
podăresc, făcînd totodată 
numeroase propuneri care, 
cu sprijinul deputatului pe 
care îl vor alege la 17 mar
tie, mare parte din pro
puneri să fie materializate 
cu aportul nemijlocit al 
alegătorilor, al consiliului 
popular și unităților eco
nomice din Petroșani.

Candidatul de deputat 
pentru M.A.N., tovarășul 
Marin Ștefanache, a asi
gurat pe alegători — cunoS- 
cînd faptul că minerii, lo
cuitorii Văii Jiului sînt 
mereu în atenția partidu
lui, a secretarului său ge
neral, datorită muncii băr
bătești pe care o depun 
pentru a asigura cărbunele 
necesar economiei națio
nale — că va acționa cu 
sprijinul organelor cen
trale și locale pentru ca 
munca și viața locuitorilor 
Văii Jiului să se bucure de 
condiții tot mai bune 
bunăstare, progres și 
vilizație.

1

(Urmare din pag. 1)

cat. Doar o singură briga
dă, cea condusă de Ludo
vic Varga, se alătură for
mației fruntașe a lui 
ghe Matei.

Discuțiile 
ma decadă 
cu cadre 
sectorului, cu maiștri, 
mineri șefi de brigadă 
de schimb, nu au eviden
țiat neajunsuri ori 
ciențe deosebite care 
stînjenească 
integrală a 
de plan de către toate for
mațiile de lucru. Oricum, 
cele cîteva defecțiuni pe 
fluxurile de transportoa
re, sau micile dereglări în 
aprovizionai ea cu materia
le și piese de schimb nu 
puteau afecta realizarea 
sarcinilor planificate pe

Ghebr.

în pri- 
martie

purtate 
a lunii 
din conducerea 

cu
Și

defi- 
să 

îndeplinirea 
prevederilor

fost mult apreciate de ju
riu, ocupînd locul I și pri
mind în acest fel dreptul 
de a participa la faza re
publicană, unde a ocupat 
locul II. (G.B.)

LA GHIȘEUL de filate
lie al Oficiului P.T.T. Pe
troșani se poate procura 
noua emisiune filatelică 
„Animale ocrotite în rezer
vații". Termenul de con
tractare la abonamente fi
ind expirat, emisiunea se 
găsește și la vînzare liberă.
(M. Andraș)

a orașului. Blocurile din 
acest cartier, operă co
lectivă a constructorilor 
din brigada condusă de 
Aygust Ilc și de mais
trul instalator Ștefan Fa- 
zakaș oferă locuitorilor 
cond’ții civilizate de via
ță. In viitorul cincinal, 
în Uricani va fi pusă in 
funcțiune o nouă prepa- 
rație pentru cărbune, 
care va prelua și prelu
cra producția nunei Uri
cani și a noii mine Va
lea de Brazi. Aceasta va 
însemna și o vertiginoa
să dezvoltare urbanisti
că a cartierului Bucura. 
Vor fi construite cartie
rele Bucura II, 
III și, probabil,
IV. Un nou centru civic 
va da personalitate dis
tinctă orașului Uricani.

La Petrila, unde se 
conturează, de asemenea, 
un nou centru civic al 
orașului, maistrul Va
lentin Chira, șeful brigă
zii nr. 2 a A.C.M. Petro
șani ne vorbește cu căl
dură despre oamenii din 
subordine, despre reali
zările și obiectivele vi
itoare din planul de in
vestiții.

Petroșani. Cele mai 
spectaculoase modifi
cări s-au petrecut în ul-

timii ani 
reședinței 
Petroșani 
șani Nord 
cartiere de locuințe 
început să prindă 
tur în ultimii ani 
locul vechiului vad 
mercial, prefigurînd, 
lături de blocurile 
plexului comercial 
mes-și blocurile 
pe strada Republicii 
de pe strada 
Roaită, de clădirea 
construcție a noului ho
tel, imaginea 
centru civic.

Bucura 
Bucura

în arhitectura 
de municipiu. 
Nord I, Petro-
II, două noi 

au 
con- 

pe 
co- 
a-

com- 
Her- 

turn de 
Și 

Vasile 
în

viitorului 
Zidurile, 

structura de rezistență a 
noilor blocuri din Petro
șani au încorporate în 
ele hărnicia și priceperea 
zidarilor din echipa lui 
Dumitru Postolache, a 
fierar-betoniștilor și dul
gherilor din echipele lui 
Gheorghe Neagoie, Mihai 
Asăvei, Gheorghe Savin, 
a atîtor altor 
tori care zi de 
activitatea lor, 
sistență ideilor 
tanților.

Chipul nou, înfloritor al 
patriei este deosebit de 
semnificativ ilustrat și de 
realizările dobîndite în 
anii luminoși ai socialis
mului în localitățile Văii 
Jiului, prin munca stă
ruitoare a constructorilor 
de locuințe.

construc- 
zi, prin 
dau con- 

proiec-

Unul din fruntașii co
operativei „Straja" din 
Lupeni: Tiberiu Ciulean, 
care conduce unitatea 
de tîmplărie.

Colectivul sectorului II de la mina Dîlja

Poate și trebuie să-și 
îmbunătățească activitatea 

formații de lucru. Și totuși 
ce se întîmplă ? In cadrul 
acelorași discuții purtate, 
cîteva întrebări ne-au 
lămurit într-o oarecare mă
sură despre ce este vorba.

Exceptînd maiștrii care 
ne-au fost interlocutori, mi
nerii șefi de brigadă și de 
schimb cu care am discu
tat nu ne-au putut spune 
cifrele reale privind sar
cinile de plan ale sectoru
lui și ale brigăzilor (planul 
zilnic și lunar), situația 
realizărilor la zi sau pe 
luna precedentă, cîștigurile

realizate pe lunile prece
dente.

S-ar putea desprinde con
cluzia că oamenii nu sînt 
informați operativ cu toate 
cele menționate mai sus. 
Propaganda vizuală, ne îm
piedică să tragem o astfel 
de concluzie. Atunci ? Nu 
este greu de înțeles că în 
condițiile cînd nu știi sau 
nu te interesează ce sar
cină de plan ai de îndepli
nit, nici activitatea desfă
șurată nu va fi eficientă, 
nu se va ridica la nivelul 
exigențelor impuse.de rea-

lizarea prevederilor și a 
angajamentelor asumate. 
Mai concret, asta însemna 
că venim la mină să lu
crăm (sau să efectuăm) 8 
ore fără să știm cît trebuie 
să realizăm în această pe
rioadă. In asemenea situa
ții este firesc să nu se ob
țină producția planificată, 
iar retribuția să fie pe mă
sura realizărilor.

Pentru eLminerea unor 
asemenea deficiențe tre
buie să depună eforturi 
stăruitoare întregul colec
tiv, dar mai ales organiza
țiile de partid și de sindi
cat, conducerile sectorulu: 
și minei, pentru că, numa: 
cel care știe ce are de fă
cut și cît anume, poate ob
ține rezultatele scontate 
iar condițiile create pot f 
valorificate în mod supe
rior.

DIN M.R.R. Adică din 
materiale recuperate și re- 
folosite, confecționereie de 
la întreprinderea de con
fecții Vulcan au realizat 
într-un an aproape 10 000 
bucăți confecții pentru co
pii și adolescenți.

NORMELE DE IGIENA. 
La cantina minieră de la 
Lupeni, una din grijile de 
căpătîi ale șefului de can
tină Radu Smaranda este 
respectarea strictă a nor
melor de igienă a muncii, 
mai ales igiena alimente

lor. In acest scop toate lu
crătoarele cantinei parti
cipă la un curs de instrui
re — gen colocviu perma
nent pe teme de igienă.

DEȘI A TRECUT PESTE 
O LUNĂ de la semnalările 
critice la această rubrică 
referitoare la motoarele și 
materialele abandonate de 
constructori în spatele blo
cului 69 din cartierul Pe- 
troșani-Nord, lucrurile nu 
s-au schimbat. Fierăria 
„tronează" în fața casei 
scărilor îneît locatarii nu 
pot curăța nici gheața. O

singură noutate ar fi, 
comunică pensionarul 
Somolik, și anume: 
necînd pe gheața de 
trotuar, responsabila uneia

ne
L. 

alu-
Pe

din scările blocului și-a 
fracturat mina. Ceilalți lo
catari așteaptă construc
torii...

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU

impuse.de
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Așezările minerești — pe treptele ascensiunii sociaPeconomice

ANII FERTILI AI PREZENTULUI 
certitudinea împlinirilor viitoare

DEVENIREA
o stare permanentă
Am fost într-una din 

aceste zile, într-o 
zi însorită, cu toa

te atributele primăverii, 
oaspeții Vulcanului. Am 
străbătut largile sale bu
levarde, modernele sale 
unități comerciale și de 
prestații, am purtat dia
loguri în colectivele de 
muncă ale orașului, cu 
oameni vrednici, mîndrî 
de succesele lor, încreză
tori în împlinirile lor de 
viitor.

In sediul primăriei, în
tre două deplasări pe te
ren am surprins un dia
log al primarului cu co
laboratorii pe două teme 
de actualitate — amena
jarea secțiilor de votare 
în vederea alegerilor de 

“la 17 martie și primeni
rea orașului, a arterelor 
sale — acțiune ce s-a 
vrut și a și reușit din plin 
— inițierea unei masive 
acțiuni cetățenești pentru 
curățirea străzilor, a tro
tuarelor și zonelor verzi, 
de reziduurile acestei 
ierni, îndepărtarea stra
tului de gheață ce împie
dică circulația pietonală 
în centrul orașului.

— Am avut o iarnă as
pră și lungă. Dar cît o 
fi fost iarna de iarnă, tot 
ieșim din ea, tot vine pri
măvara... Și trebuie s-o 
ajutăm...

Replica ni s-a părut de 
valoarea unui principiu, a 
unui crez care ne-a făcut 
să rememorăm din desti
nul Vulcanului o altă... 
iarnă — perioada lungă 
de hibernare a acestei 
vechi citadele muncito
rești a Văii Jiului, pe
rioadă din care a fost 
trezită la viață, la înce
putul noii ere din istoria 
patriei, construcția socia
listă.

...A fost în 1932. Pen
tru spiritul revoluționar 
al Vulcanului, al oame
nilor săi, pentru ostenta
tiva afirmare a voinței 
lor de a trăi într-o lume 
a demnității și omeniei, 
patronii au condamnat 
Vulcanul la pieire. Au în
chis mina ca nerentabilă,

au hărăzit minerilor pri
begia. Vulcanul cu colo
niile lui sărace a devenit 
o așezare a pensionarilor, 
dominată de o liniște a- 
păsătoare timp de două 
decenii. In 1952, deci în 
primii ani de după Eli
berare, începutul entu
ziast al construcției so
cialiste cheamă la o via
ță dinamică și prodigioa
să și Vulcanul. După mari 
eforturi, prin abnegația 
minerilor, mina inundată 
a fost redată producției. 
De atunci au trecut a- 
proape patru decenii de 
libertate și progres.

Mina Vulcan a dat în 
răstimp economiei națio
nale mai bine de 30 mi
lioane tone de cărbune, 
reprezentînd azi a doua 
mare unitate carboniferă 
a Văii Jiului. Tot în a- 
cești ani ai reconstrucției 
și ai întemeierilor socia
liste, mai precis la înce
putul celei mai fertile 
perioade din istoria pa

triei — „Epoca Ceaușescu", 
a fost deschisă mina Pa- 
roșeni. Tot în anii socia
lismului harta economică 
a fost întregită cu Uzina 
electrică Paroșeni, prepa- 
rația Coroești, Secția de 
stîlpi hidraulici și mai 
recent cu o unitate rea
lizată la indicația expre
să a secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — în
treprinderea de confecții 
— unde și-au găsit loc 
de muncă și de afirmare 
peste 700 de femei — so
ții și fiice de mineri.

Pe temelia unei econo
mii puternice și diversifi
cate, Vulcanul a devenit 
un centru urban modern, 
a renăscut din temelii, o- 
ferind imaginea unei ci
tadele cu o arhitectură 
elegantă, un oraș al mi
nerilor, encrgeticienilor, 
preparatorilor, al tuturor 
locuitorilor săi care în
cheie în această lună o 
legislatură rodnică și pri
vesc încrezători spre vi
itor, ca spre o permanen
tă primăvară.

LEGKLATURA. I
...un potențial industrial în continuă creștere
...un ritm de investiții fără precedent
.. modernizarea continuă a procesului extractiv
...afirmarea plenară a inițiativei și spiritului civic
...într-un cuvînt, consolidarea înfăptuirilor de pînă acum, argu- = 

mente pentru noi ascensiuni, pentru noi eforturi în munca ceatoare ! 
consacrată făuririi civilizației socialiste, a unei vieți tot mai îmbelșu- ; 
gate. Iată aceste argumente în limbajul cel mai „palpabil” — cel al ci- ■ 
frelor :

i • Prin dezvoltarea capacităților de 
producție și extinderea mecanizării lu-

i crărilor miniere, producția celor două
i unități carbonifere ale orașului a crescut 
ț de la 2 183 387 tone în 1981 la 2 328 949 
î tone cărbune în 1984.

• Față de 1 035 000 tone în 1981, pre- 
j părătorii de la Coroești au livrat în a- 
ț nul trecut economiei naționale 1 330 000 
ț tone de cărbune cocsificabil.
I • In aceeași perioadă, colectivul S.S.H.
' a confecționat suplimentar 1800 armă-
ț turi de mină, trecînd la fabricația tubu-
; rilor de aeraj de diferite dimensiuni ;

• Energeticienii de la Paroșeni au li
vrat în sistemul energetic național, nu
mai în anul trecut, 845 976 MWh ener
gie electrică și 492 782 Gcal energie ter
mică.

• Tînărul colectiv al I.C. Vulcan a 
realizat în 1984 confecții textile în va
loare de 140 000 000 lei, o producție cu 
25 milioane lei mai mare decît in 1981,

CE A ÎNSEMNAT

din care peste 26 milioane reprezintă 
valoarea producției pentru export.

• In cincinalul actual valoarea fon
durilor de investiții alocate dezvoltării i 
multilaterale a orașului însumează a- i 
proape 1,8 miliarde lei

• In ultimii 5 ani au fost date în fo
losință : 872 apartamente, o cantină-res- i 
taurant cu 200 locuri, cantina minieră,
o adevărată fabrică de mîncare, hala ; 
agroalimentară cu o suprafață de peste 
2000 mp; s-a finalizat etapa a doua a 
bulevardului Victoriei, s-a construit 
noul cartier Brazi,, s-a pus în funcțiune 
un rezervor de apă.

• Intr-un singur an — 1984 — contri
buția cetățenilor orașului, mobilizați de 
deputați, la lucrările gospodărești-edili- 
tare se concretizează în acțiuni patrio
tice în valoare de 1400 lei/Iocuitor, ex
tinderea zonelor verzi cu 10 ha, planta
rea a peste 50 000 arbori și arbuști, în 
amenajarea parcului tineretului.

Pagină realizată de 
Loan DUBEK 

Foto: Ai. tătar

Viitorul se naște din prezent
Roadele ritmurilor im

petuoase ale prezentului 
sînt cea mai elocventă 
garanție a viitoarelor 
întemeieri. Dialogul nos
tru cu tovarășul Aurel

Bîrlea, primarul Vulca
nului s-a concentrat toc
mai pe această temă :

— In spiritul istorice
lor hotărîri ale Congre
sului al XIII-lea al parti

dului, ale Congresului al 
Ill-lea al F.D.U.S., orașu
lui nostru, oamenilor săi, 
le revin obiective mărețe 
atît în domeniul econo
mic, cît și social-cultural,

obiective care conferă co
lectivelor de muncă, tu
turor cetățenilor, poten
țialului lor de muncă și 
creație un teren amplu 
de afirmare...

Reținem :
In 1990 minele Vulcanului vor extrage 2 550 000 

tone cărbune, se vor livra 1 200 000 tone cărbune 
cocsificabil, energeticienii vor spori producția de e- 
nergie electrică și termică, valoarea producției glo
bale industriale a orașului ajungînd la peste 3,8 mi
liarde lei.

• Concomitent cu creșterea potențialului produc
tiv, cu modernizarea tehnologiilor de lucru, orașul 
va cunoaște o dezvoltare continuă și pe plan edilitar.

• In perioada ce urmează se va finaliza sistema
tizarea orașului, prin amplasarea unor noi obiective 
menite să confere Vulcanului o înfățișare urbanistică 
modernă, o funcționalitate îmbunătățită. Se va trece 
la atacarea lucrărilor din etapa a 3-a a bulevardului 
Victoriei prin construirea de noi blocuri pe partea 
stingă a acestuia, cu o arhitectură elevată, cu maga
zine la parter, șarpante și alei pietonale adecvate re
liefului, realizarea racordului intre strada 1 Mai și 
Căprișoara.

• Vulcanul se va îmbogăți in viitorul cincinal cu 
1000 de apartamente, cu o nouă școală cu 24 săli de 
clasă, în cartierul Brazi, o casă de cultură cu 500 de 
locuri, se vor finaliza lucrările la complexul de ali

mentație publică, precum și la construcțiile de lo
cuințe din zona clubului muncitoresc; se vor extinde 
Spitalul orășenesc, baza materială a întreprinderii 
comerciale, se va dezvolta și moderniza rețeaua pres
tărilor de servicii. In fiecare circumscripție și cartier 
vor fi atacate încă din acest an lucrările de repara
ții ale aleilor pietonale și rețelei iluminatului public.

• In spiritul propunerilor formulate și angaja
mentelor asumate în cadrul întrunirilor electorale, al 
întilnirilor candidaților de deputați cu alegătorii, vor 
prinde contur noi obiective edilitar-gospodărești, la 
a căror înfăptuire contribuția cetățenilor va fi hotă- 
rîtoare: finalizarea zonei de agrement Valea Lupșeas- 
că, amenajarea parcului Octogon, extinderea zonelor 
verzi, plantări masive de arbori și arbuști, r.eamena- 
jarea, cu sprijinul asociațiilor de locatari, a terenuri
lor de joacă pentru copii, care vor fi dotate cu insta
lații de joacă, îmbunătățite constructiv și diversificate.

• Modernizarea zonei turistice „Pasul Vîlcan" 
se va realiza tot cu sprijinul cetățenilor, preconizîn- 
du-sc dublarea capacității cabanei, amenajarea pîrtiei 
și construirea a două instalații teleschi, îmbunătăți
rea alimentării cabanei cu energie electrică și apă 
potabilă printr-o captare realizată prin muncă pa
triotică.
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Prezentarea de condoleanțe și depunerea de coroane de flori 
la Ambasada Uniunii Sovietice din București

La Ambasada Uniunii 
Sovietice din București a 
a avut loc, marți, prezenta
rea de condoleanțe în le
gătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Kon- 
sl’intin Ustinovici Cernen- 
ko.

Din partea Comitetului 
Centrai al Partidului Co
mm . st Român au prezen
tat condoleanțe tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii 
Emil Bobu, Miu Dobrescu, 
Glieorghe Oprea, Du
mitru Popescu, Ion Radu, 
Ion Ursu, Silviu Curticea- 
nu. Constantin Radu, pre
cum și Iulian Ploștinaru si 
Nicolae Mihai, adjuncți de 
șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.

Tovarășa Elena Ceaușescu 

a exprimat, în numele to
varășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, al său personal, 
în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român profunde con
doleanțe.

Tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși, au păstrat 
un moment de reculegere 
în fața portretului îndoliat 
al tovarășului K.U. Cer- 
nenko și au semnat în car
tea de condoleanțe deschi
să de ambasadă.

Au prezentat, în conti
nuare, condoleanțe: din
partea Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 
România — tovarășii 
Gheorghe Rădulescu, Ma
ria Ciocan, vicepreședinți 
ai Consiliului de Stat, Ion 

Popeseu-Puțuri, membru al 
Consiliului de Stat, Dumi
tru Apostoiu, secretai pre
zidențial și al Consiliului 
de Stat; din partea Gu
vernului Republicii Socia
liste România — tovarășii 
Ion Dincă, prim viceprim- 
ministru al guvernului, 
Nicolae Constantin, Alexan
drina Găinușe. Ion Totu, 
loan Avram, viceprim-mi- 
niștri ai guvernului, Ion 
Pățan, Tudor Postelnicu 
și Vasile Pungan, miniștri.

☆
Au fost prezentate, de a- 

semenea, condoleanțe din 
partea Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, 
C.C. al U.T.C., U.A.S.C.R., 
și Consiliului Național al 

Organizației Pionierilor, 
Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului Apă
rării Naționale, Comitetu
lui municipal București 
al P.C.R. și Consiliului 
popular al Capitalei.

☆
In aceeași zi, au prezen

tat condoleanțe delegații 
din partea unor colective 
de oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții 
din Capitală.

Cei prezenți au păstrat 
un moment de reculegere 
și au semnat în cartea . de 
condoleanțe.

☆
Din partea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
' general al Partidului Co

munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, la Ambasada U- 
niunii Sovietice din Bucu
rești, a fost depusă, marți, 
o coroană de flori, în legă
tură cu încetarea din viață 
a tovarășului Konstantin 
Ustinovici Cernenko.

De asemenea, au fost 
depuse coroane de flori din 
partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român, Consiliului 
de Stat, Guvernului Repu
blicii Socialiste România, 
și a Consiliului Național al 
F.D.U.S. Totodată, au fost 
depuse coroane de flori din 
partea Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, Co

mitetului municipal Bucu
rești al P.C.R. și Consiliu
lui popular al Capitalei, 
Consiliului de conducere al 

^Xsociației de prietenie ro- 
mâno-sovietice, precum și 
a unor colective de oa
meni ai muncii din între
prinderi bucureștene.

☆

La Consulatul General 
al U.R.S.S. din Constanța, 
reprezentanți ai Comitetu
lui județean ăl P.C.R. și ai 
Consiliului popular jude
țean Constanța au depus 
coroane de flori și au sem
nat în cartea de condo
leanțe.

Combinatul minier Valea Jiului

prin întreprinderile sale din localitățile 
municipiului Petroșani 

ÎNCADREAZĂ ÎN MUNCĂ
in vederea calificării în meserii necesare activității din subteran, munci
tori bărbați de vîrsta între 18—28 ani, calificați în meseriile de electrician, 
lăcătuș, mecanic, absolvenți de liceu industrial treapta a Il-a, absolvenți 
de școli profesionale, de profil electromecanic, precum și muncitori 
necalificați

ÎN URMĂTOARELE CONDIȚII :
— CALIFICAREA PROFESIO

NALA: lncepînd cu 1 aprilie 1985 la toate unitățile miniere se organizează cursuri de calificare cu durata de 6 luni și de 1 an pentru meseriile de miner, mecanic mașini și utilaje și electrician de mină.Pe durata școlarizării de 6 luni sau 1 an, tinerii vor efectua jumătate din timpul afectat calificării pentru pregătirea teoretică și cealaltă jumătate pentru pregătirea practică.
— DREPTURILE CUVENITE IN 

PERIOADA PREGĂTIRII DE 6 
LUNI SAU DE 1 AN :a) Tinerii necalificați vor primi retribuții corespunzătoare categoriilor de lucrări necalificate de 2050 lei pe lună.b) Muncitorii calificați în meserii specifice altoi' ramuri vor fi retri- buiți în categoria 1 sau 2 de încadrare cu o retribuție de 2318 lei pe lună, respectiv 2660 lei pe lună.

— REGIMUL DE LUCRU IN 
SUBTERAN: 5 zile pe săptămînă a 8 ore pe schimb.

— ÎNCADRAREA: Pe bază de contract individual de muncă încheiat pe cel puțin 5 ani.
— RETRIBUIREA: După absolvirea cursurilor de 6 luni sau 1 an, absolvenții vor fi retribuiți după rețeaua „mine subteran A“ la activitatea direct productivă din subteran după cum urmează :— miner categoria 2/II + 5% *= 142 lei/post, respectiv 3023 lei/lună;— miner categoria 3/II + 5% <= 160 lePpost, respectiv 340? lei/lună ;
— PROMOVAREA în categorii superioare a muncitorilor cșre lu

crează în subteran se poate face cu reducerea vechimii în categorie cu circa 50 la sută față de celelalte ramuri ale economiei, putînd fi încadrați în funcție de vechime astfel >— miner categoria 4?II + 5% 180 lei/post, respectiv 3830 lei/lună ;— mineri categoria 5?II + 5% <= 201 lei/post, respectiv 4366 lei/lună ;— mineri, categoria 6?II + 5% 221 lei/post, respectiv 4701 lei/lună ;— mineri specialiști-244 lei/post, respectiv 5188 lei lunar.
— LĂCĂTUȘ ȘI ELECTRICIAN 

SUBTERANmeserii cu profil electromecanic subteran în front;— categ. a 2-a 142 lei/post, respectiv 3023 lei/lună ;— categ. a 3-a 160 leț/post, respectiv 3407 lei/lună ;— categ. a 4-a 180 lei/post, respectiv 3830 lei/lună ;Cei care se policalifică în meseria de miner, pot dobîndi, cu îndeplinirea condițiilor de vechime, încadrarea de miner electromecanic categoria a 5-a.
— CAZAREA:
Pentru nefamiliști, încadrați în 

perioada de integrare pentru forma
re, se asigură în căminele de nefa
miliști contracost, în funcție de 
confort, intre 91—110 lei lunar.

Pentru muncitorii familiști se a- 
sigură, după perioada de integrare, 
apartamente cu chirie și încălzire 
gratuită și cu aplicarea unui tarif 
redus de 0,25 lei/KWh la energia e- 
lectrică consumată în scop casnic.

— MASA:Cel care lucrează în subteran beneficiază zilnic de cîte o masă caldă gratuită, la cantinele miniere înainte de intrarea în schimbul de lucru în mină.Personalul muncitor încadrat poate servi contracost, 3 mese (dejun, prînz, cină), la cantinele organizate pe lingă fiecare unitate minieră.
— ECHIPAMENT DE PROTEC

ȚIE :Se acordă gratuit, la încadrarea în muncă potrivit reglementărilor stabilite prin normativele de acordare a echipamentului.Personalul muncitor beneficiază și de echipament de uzură, cu reducere de 50% față de prețul de catalog reglementat prin normativ.De asemenea, cei care doresc beneficiază de uniformă de miner cu plata în rate.
— TRANSPORTUL LA PETRO

ȘANI :Pentru personalul recrutat prin Oficiile de recrutare a forței de muncă, cheltuielile de transport se asigură de către întreprinderile miniere, fie pe baza foilor de drum e- liberate. prin delegații recrutori, fie pe. baza biletelor de călătorie, justificate pe baza repartiției emise de Oficiul Județean DP.M.O.S., după întocmirea formelor de încadrare în unitatea minieră.
— AVANTAJE LA ÎNCADRARE:
Indemnizația de instalare și de 

transferMuncitorii care se încadrează pentru prima dată în activitatea de subteran și încheie contract de muncă pe minim 5 ani cu o întreprindere minieră, beneficiază, după stabilirea domiciliului în localitățile din Valea Jiului, de o indemnizație de instalare nerambursabilă după cum urmează ;— necăsătoriți, jumătate din retribuția tarifară de încadrare;— căsătoriți fără copii, o retribuție tarifară de încadrare;— căsătoriți cu copii, o retribuție și jumătate.Totodată, personalul încadrat prin transfer, în interesul serviciului, beneficiază de drepturile legale, adică: indemnizație de transfer, 5 zile de concediu plătit pentru efectuarea mutării, decontarea cheltuieli

lor de transport (după stabilirea definitivă a domiciliului în localitatea unde este încadrat).
— AVANTAJE LA PENSIONA

RE :Munditorii din activitatea de subteran se încadrează la pensionare în grupa I de muncă, beneficiind de pensie la împlinirea vîrstei de 50 ani, dacă au lucrat minim 20 de ani în subteran.
— ACTE NECESARE IN VEDE

REA ÎNCADRĂRII:— buletinul de identitate, livretul militar sau adeverința de recrutare cu mențiunea scoaterii din e- vidență de către Centrul militar pe raza căruia a domiciliat;— extrasul de naștere, certificatul de căsătorie, extrasele de naștere a- le copiilor;— actele de studii și calificare;— carnetid de muncă și nota de lichidare pentru cei care au mai fost încadrați;— rezultatul examenului medical de la comisia județeană de expertiză a capacității de muncă de pe lingă D.P.M.O.S.;— viza medicală de atestare de apt pentru muncă în subteran, eliberată de comisia teritorială de expertiză medicală din cadrul D.P.M.O.S.
— POSIBILITĂȚI DE PERFEC

ȚIONARE A PREGĂTIRII PROFE
SIONALE ȘI DE CULTURA GENE
RALĂ PRIN INVATĂMINTUL DE 
STAT :In municipiul Petroșani sînt asigurate posibilități pentru frecventarea învățămîntului de stat, astfel:— Școli generale în toate localitățile, unde au sediul unitățile miniere;— Școli profesionale miniere în orașele Petroșani, Vulcan și Lupeni;— Licee industriale de specialitate în orașele Petroșani, Lupeni și Vulcan;— Școli de maiștri în orașele Petroșani, Lupeni și Vulcan;— Institutul de mine în orașul Petroșani, cu profile !■ Facultatea de mine pentru ingineri curs de zi și seral;■ Facultatea de mașini și utilaj tehnologic pentru ingineri curs dezi și seral;■ Și subingineri curs seral.

IMPORTANT : Pentru orice lămurire și sprijin, cei interesați se vor adresa Oficiului de repartizare a forțelor de muncă, delega- 
ților recrutori din unitățile Combinatului minier Valea Jiului, repartizați in județ.
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