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In întîmpinarea
alegerilor de deputați

de la 17 martie
NOSTRU

noi împliniri socialiste,
viitorul luminos al patriei
politic 
însem-

pentru 
pentru

Un eveniment 
de cea mai mare
nătate se va petrece inli
ne cînd milioanele de 
alegători din întreaga ța
ră se vor prezenta în fa
ța urnelor de vot, exer- 
citîndu-și dreptul demo
cratic de a alege depută
ții în forumul suprem al 
puterii de stat și consi
liile populare. Votul pe 
care îl vom da celor mai 
destoinici conducători 
încredințîndu-le manda
tul de mare răspunde
re pentru legislatura ur
mătoare va constitui o 
nouă și puternică afirma
re a unității dc nezdrun
cinat a poporului în ju
rul partidului, va da glas 
hotărîrii națiunii noas
tre socialiste de a acțio
na cu energie și entuzi
asm pentru înfăptuirea 
tuturor obiectivelor îrA 
scrise în platforma elec
torală a F.D.U.S. Este 
unanim știut că Frontul 
Democrației și Unității 
Socialiste și-a însușit ca 
program de acțiune pen
tru următoarea legisla
tură hotărîrile celui 
de-al XIII-lea Congres al 
partidului, elaborate sub 
conducerea directă și cu

hotărîtoare a 
Nicolae 

hotărîri care 
și cutezătoare '

contribuția 
tovarășului 
Ceaușescu, 
prevăd noi 
obiective în baza cărora
România socialistă va 
înainta cu fermitate pe 
calea dezvoltării multi
laterale, spre comunism.

Se încheie o legislatu
ră fructuoasă, alta este 
pregătită să înceapă sub 
auspicii tot mai bune. 
Bilanțul anilor care au 
trecut de la precedentele 
alegeri generale cuprin

de împliniri socialiste sem
nificative, realizări de 
prestigiu. Sub conduce
rea clarvăzătoare a se
cretarului general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a fost 
continuat și adîncit pro
cesul de industrializare 
socialistă a patriei, prin 
dezvoltarea intensivă și 
extensivă și moderniza
rea tuturor ramurilor 
industriale, îndeosebi a 
celor de vîrf, înalt com
petitive. Un amplu pro
ces de înnoire a început 
și se desfășoară tot mai 
intens în agricultura so
cialistă a patriei, proces 
străbătut de noua revolu-

ție agrară menită să ri
dice la cote înalte reali
zările agro-zootehnice 
din toate zonele țării. Au 
continuat, de asemenea, 
acțiunile de anvergură 
pentru dezvoltarea cerce
tării științifice, perfec
ționarea învățămîntului, 
a activității de ocrotire 
a sănătății, pentru înflo
rirea științei și culturii. 
Cadrul superior, original, 
de organizare și condu
cere a întregii vieți poli
tice și social-economice a 
dobîndit trăsături noi prin 
perfecționarea democra
ției muncitorești, revolu
ționare, a autoconduce- 
rii și autogestiunii. In
tre realizările de amploa
re care au făcut dovada 
forței economice a țării 
și a potențialului crea
tor al poporului se înscriu, 
la loc de mare cinste, 
inaugurarea Metroului 
din Capitala patriei și a 
Canalului Dunăre — Ma
rea Neagră, înfăptuiri 
care au întărit prestigiul

Succese de prestigiu în cinstea alegerilor
de la 17 martie

Peste 2000 tone de cărbune 
extrase suplimentar în două zile

In întimpinarea alegerilor de la 17 martie, mi
nerii Văii Jiului se mobilizează exemplar, reușind, 
ca în cinstea acestui mare eveniment din viața țării, 
să crească zi de zi producția de cărbune.

Miercuri, 13 martie, șase întreprinderi miniere
— Lonea, Dilja, Livezeni, Paroșeni și cariera Cîmpu 
lui Neag — au extras împreună, suplimentar sarci
nilor de plan, peste 1500 tone de cărbune.

• Cel mai mare plus al zilei de 13 martie l-au 
înregistrat minerii de la Paroșeni — 612 tone de 
cărbune, mină la care plusul realizat de la începutul 
anului se cifrează la peste 12 000 tone de cărbune. 
Printre brigăzile fruntașe ale întreprinderii se 
mără cele conduse de Constantin Ciobănoiu, 
renez Fazakaș, Gavrilă Mesaroș, Mihai Șchiopu 
Nicolae Andrașic.

• Subliniem și eforturile depuse în aceeași
— 13 martie de către minerii de la Lonea, Dilja, 
Lupeni și cariera Cîmpu lui Neag, care au realizat 
plusuri cuprinse între 63 și 121 tone de cărbune.

Aceeași atmosferă de întrecere o consemnăm și 
la sfîrșitul zilei de 14 martie, cînd întreprinderile 
miniere Lonea și Paroșeni au extras suplimentar 
sarcinilor de plan ale zilei, 633 tone de cărbune.

Cu cele 473 tone de cărbune raportate suplimen
tar preliminarului zilei de 
Paroșeni majorează plusul 
tone de cărbune.

Eforturile minerilor de 
zat prin depășirea cu 160 tone de cărbune a sarci
nilor de plan pe această zi. De la începutul lunii 
martie colectivul de la această mină înregistrează 
un plus dc 2670 tone de cărbune. (Gh.O.)

14 martie, minerii de la 
din luna martie la 7903

Marea adunare populară 
cetățenească,

cu prilejul alegerilor 
la 17

organizată

martie
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontu
lui Democrației și Unită
ții Socialiste, s-a întîlnit, 
vineri după-amiază, în ca
drul unei mari adunări 
populare cetățenești, orga - 
nizată la Sala Palatului 
Republicii, cu reprezentanți 
ai cetățenilor din circum
scripția- electorală nr. 1 
— „23 August", care l-au 
propus candidat pentru a- 
legerile de deputați 
Marea 
lă de 
mii și 
muncii

De la sediul Comitetului 
Central spre Sala Palatu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat, au parcurs pe 
jos Piața Republicii.

Zecile de mii de bucu
reșteni prezenți au
făcut o primire entuziastă, 
plină de căldură, conducă
torului partidului și statu
lui nostru. Minute in șir 
s-a scandat cu putere 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — deputat, în 
al țării mare Sfat !“. Gru
puri de dansatori, purtînd 
frumoase costume 
lare din cele mai 
zone ale țării, sportivi, au 
conferit acestui 
atributele unei 
sărbători.

Din mijlocul

în
Adunare Naționa
la 17 martie, 
mii de oameni 
din Capitală.

cu 
ai

popu- 
diverse

moment 
autentice

mulțimii, 
s-au desprins grupuri dc 
tineri, de pionieri și șoimi 
ai patriei, care au oferit, 
cu emoție și respect, tova-

Ceaușescu,
Ceaușescu,

rășului Nicolae 
tovarășei Elena 
frumoase buchete de flori. 
Pînă la intrarea în Palatul 
Republicii, zecile de mii 
de bucureșteni au scandat 
neîntrerupt, într-o fireas_ 
că îngemănare, numele 
partidului și al secretaru
lui general, urări de cins
tire a patriei socialiste și 
harnicului nostru popor, 
chemări la muncă unită 
și dîrză pentru înfăptuirea 
a tot ceea ce a stabilit ma
rele forum al comuniști
lor, a îndemnurilor și sar
cinilor formulate de secre
tarul general al partidului 
pentru ridicarea Români
ei pe noi culmr de pro
gres și civilizație.

Sala Palatului Republi
cii — martoră a atîtor im
portante evenimente poli
tice din istoria contempo
rană a țării — era împo
dobită sărbătorește. Funda
lul scenei era dominat de 
portretul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în
cadrat dc drapele roșii și 
tricolore.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului au fost întîmpi- 
nați, la sosirea în sală, cu 
puternice urale și ovații. 
S-a scandat minute în șir 
„Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — candidat, în 
al țării mare Sfat !“.

In prezidiul adunării au 
luat loc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, membri și 
membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai 
C.C. al P.C.R., membri

C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat, ai guvernului, 
ai Biroului Executiv 
Consiliului Național 
F.D.U.S., ai Biroului

reprezentanți 
muncii din
și instituții

al 
al 

C.C.

au participat
alegătorilor

al O.D.U.S., 
ai oamenilor 
întreprinderi 
din Capitală.

La adunare 
reprozentanții
din Circumscripția electo
rală nr. 1 — „23 August", 
mii de alți bucureșteni — 
muncitori, ingineri, tehni
cieni, oameni de știință, 
artă și cultură, militari, 
studenți și elevi — tineri 
și vîrstnici, bărbați și fe
mei din cele mai diverse 
domenii de activitate.

In sală erau prezenți 
membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului 
guvernului, 
ai conducerii 
O.D.U.S., 
de masă 
instituții

Intr-o
nă a fost intonat 
de Stat al Republicii So
cialiste România.

Adunarea — care a în
cheiat campania electora
lă, în cadrul căreia s-au 
desfășurat mii de întru
niri ale candidaților 
F.D.U.S, cu alegătorii — 
s-a constituit intr-un nou 
și deosebit 
eveniment al 
tre politice, 
mensiunile
democratism al 
socialiste românești

de Stat și 
reprezentanți
F.D.U.S. și 

ai organizațiilor
și obștești, 
centrale.

atmosferă

ai unor

solcm-
Imnul

de important 
vieții noas- 

reflectînd di- 
profundului 

societății 
în

(Continuare în pag. a 2-a) Foto: Al. TĂTAR

(Continuare în pag. a 4-a)

ANINOASA

Pe calea devenirii urbanistice

în-

(Continuare in pag. a 2_a)

în 
la

le obținute la cîteva din l 
activitățile tradiționale .

Schimbul condus 
minerii Vasile Blag 
brigada Nicolae Toma — 
din cadrul sectorului III 
al minei Dîlja este o 
formație de lucru frun
tașă care se evidențiază 
printr-un spirit de dis
ciplină exemplară.

înfăptuiri ale unei fructuoase legislaturi

Intr-un fel sau altul, 
viața oamenilor din Ani- 
noasa este legată de căr
bune. De acest aur negru 
al comunei care și-a pus 
amprenta peste tot. Ni
mic din ceea ce s-a 
construit și s-a realizat 
în comună nu este în a- 
fara cărbunelui, căci a- 
cesta a fost la temelia 
tuturor transformărilor 
prin care a trecut aceas
tă veche așezare mine
rească. Iar a vorbi des
pre Aninoasa, fără a spu
ne ceva și despre între
prinderea minieră, este 
ca și cum ai vorbi numai 
despre comună nu și des
pre oamenii ei, căci 
majoritatea . oamenilor 
și-a legat destinul dc în
treprinderea minieră, 
scoțînd la lumină odată 
cu cărbunele și înfățișa
rea comunei. Concomi
tent cu amploarea mine
ritului, în comuna Ani
noasa o deosebită dezvol
tare a cunoscut întreaga 
viață economico-socială, 
au apărut primele blocuri 
în peisajul social al co
munei, la fel și clubul

la Lonea s-au concreti-

muncitoresc și alte obiec
tive de mare utilitate pen
tru viața localnicilor. Dar 
acestea au fost doar înce
putul, pentru că deve
nirea urbanistică a co
munei a continuat să se 
materializeze an de an, 
odată cu creșterea pro
ducției dc cărbune — 
anul 1985 va ajunge 
1,1 -milioane de tone 
substanțiale creșteri 
registrînd toate sectoa- ; 
rele vieții economico- i 
sociale. Concludente în ț 
acest sens sînt rezultatc-

. iiionaie ;
ale locuitorilor. Astfel, t 
în anul 1984 au fost pro- 
date peste plan la fondul . 
centralizat al statului 9,2 ) 
tone carne, 9 hl lapte de i 
oaie și peste 180 hl lapte ’ 
de vacă. De asemenea, \ 
U.F.E.T. Iscroni — unita
te ce își desfășoară activi
tatea pe teritoriul comu
nei — și-a depășit sarci-

G. CHIRVASA

Așezările minerești, pe treptele ascensiunii social-economice 
orașul care a cucerit 

o nouă vatră pae,„a.l 0 P E NI
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In întîmpinarea alegerilor de deputa(i
Susținute activități sub 

egida F. D. U. S.

EDIȚIE SPECIALA LA 
GAZETA CETĂȚENEAS
CA din centrul 
Lupeni, adică o 
este consacrată 
ine alegerilor de 
tie. Din complexa 
blematică a ediției 
nem imaginile 
ajutorul fotoclubului 
localitate, imagini care re
dau secvențe din bilanțul 
bogat în dezvoltarea eco- 
nomico-socială a Lupeniu- 
lui în actuala legislatură 
și lista candidaților de de- 
putați pentru alegerile ca
re vor avea -loc duminică.

PE ȘANTIERELE PRI
MĂVERII au acționat du
minica trecută, peste 15 000 
de cetățeni ai Vulcanului. 
Au fost tineri și vîrstnici, 
elevi și pensionari, 
tori din unitățile 
mice și gospodine, 
ajutați de un mare 
de utilaje de la cele două 
unități miniere, prepara- 
ție, depozitul I.A.C.M.M., 
autoiaza C.M.V.J., A.U.T.L. 
etc. O acțiune, deci, reuși
tă, pe măsura eforturilor 
conjugate ale organizațiilor 
de partid din unitățile e- 
conomice și din cartiere, 
ale organizațiilor de tine
ret și de femei, ale depu. 
taților, asociațiilor de lo
catari și lucrătorilor con-

orașului 
ediție care 
in întregi
tă 17 mar. 

pro- 
reț i- 

realizate cu 
din

munci.
econo- 

fiind 
număr

siliului popular, avînd 
drept obiectiv curățirea de 
reziduurile iernii, a prin
cipalelor artere de circu
lație S-a urmărit și s-a 
reușit cu prisosință ca 
străzilor și cartierelor, zo
nelor verzi și terenurilor 
de joacă pentru copii să 
li se dea o înfățișare cc- 
respuzătoare — pe măsura 
evenimentului la ordinea 
zilei — alegerile de depu- 
tați.

GOSPODARI FRUNTAȘI. 
Cornel Cărpineanu, achi
zitor I.R.I.C., a reușit să 
încheie pe ’85 peste 200 de 
contracte la bovine cu 
gospodarii individuali din 
localitățile componente ale 
Vulcanului — Paroșeni, 
Dealul Babii, Coroești. 
Gospodarii fruntași care 
aduc o contribuție însem
nată la realizarea planului 
de autoaprovizionare cu 
produse agroalimentare 
sînt Petre Șerban, Gh. 
Maier, Petru Rad, Petru 
Vlaicu, Nicolae Hațegan, 
Petru Hategan și alții. 
(Dan STEJARU)

☆

LA CĂMINUL DE 
FAMILIȘTI 
câni 
ieri 
festul Frontului 
ției și Unității

din 
avut loca 

dezbaterea „Mani-
Democra- 
Socialiste 

în atenția tuturor alegăto
rilor țării" la care au par
ticipat oameni ai muncii, 
în majoritate tineri, unii 
prezenți în acest an pen
tru prima dată în fața Ur-

Votul nostru
rețe. Votul națiunii 
noastre, care va fi acor
dat mîine viitorilor depu
tați constituie tocmai op
țiunea fermă a poporului 
ca toate prevederile de 
viitor șă fie îndeplinite 
neabătut, în vederea ac
celerării ritmului de pro
gres și înfloririi tuturor 
zonelor patriei, pentru 
creșterea continuă 
bunăstării materiale 
spirituale a poporului.

Strîns uniți în jurul partidului, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, animați de o nemărginită încre
dere în viitorul României socialiste, mîine 
ne vom acorda votul animați de dorința de 
a înainta cu fermitate, sub stindardul 
ne-a luminat cei mai rodnici ani, spre 
nirea înaltelor idealuri de progres și 
stare, de pace ale întregului popor, 
edificarea pe pămîntul patriei străbune 
mai drepte și mai umane orînduiri — socie
tatea comunistă.

(Llrmare din pag. 1

con-României socialiste 
temporane în fața între
gii lumi.

Incepînd încă din acest 
an și pînă la finele de
ceniului în care ne aflăm, 
patriei noastre i se des
chid noi perspective de 
dezvoltare multilaterală. 
Congresul al XlII-lea al 
partidului a adoptat în 
acest sens obiective mă-

care 
împli- 
bună- 

pentru 
a celei

a-

larg 
sînt

Și 
ei 
a- 
de

al 
pri- 
mo- 

Ani-
NE- 
Uri-

i Urmare din pag 1)

1985 
milioane 
permite

la
kg legume la 

între 18 și 
sfeclă furajeră 
„Pe acest fond

1

obiectivelor
este

se

r- 
pentru noua legis- 
sînt mai mari, mm 
de importanță. Iar 
martie își vor da

Pe calea devenirii urbanistice
nelor. 
efat 
tate 
voi
lor, 
rit la politica înțeleaptă 
partidului și 
tru, pentru făurirea 
Românii noi, 
dezvoltate și 
fermă a națiunii pe drumul 
luminos al comunismului.

CENACLUL LITERAR 
„PANA1T ISTRATI” s-a 
deplasat ieri la 
I. M. Dîlja, unde a 
organizat, pentru minerii 
aflați în sala de apel o șe
zătoare literară intitulată 
„Votind pentru țară, votăm 
pentru viitor".

MIINE, FORMAȚIILE 
ARTISTICE și interpreții 
individuali din întreaga Vale 
a Jiului, copii, studenți, 
artiști amatori vor susține 
programe festive la sediile 
secțiilor de votare. Versu
rile și muzica vor 
bucuria oamenilor 
de a trăi liberi, 
denți, deplinul lor 
ment pentru 
nej Românii 
prospere, atașamentul fa
ță de politica de pace a 
partidului, față de cel mai 
iubit fiu al națiunii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidu
lui, președintele Români
ei socialiste, președinte al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. (Ăl.II.)

Dezbaterea a reli- 
deplina responsabili. 
a tuturor celor ce își 
exprima, prin votul 
atașamentul nețărmu-

a 
statului nos- 

unei 
multilateral 
înaintarea

Alegători!
A mai rămas o zi în care puteți verifica 

înscrierea dumneavoastră și a membrilor fa
miliei, cu drept de vot, pe listele de alegători!

Semnalați orice omisiune comisiilor cons
tituite in acest scop la casele alegătorilor !

r
■ 
I 
I
I

tum etc.) și trebuie să so
sească
drologic
viu, diferite foioase
nifere) de la Arad și 
ria.

materialul den- 
(trandafiri, gard 

și co- 
Si me-

exprima 
muncii 

indepen- 
angaja- 

făurirea u- 
moderne,

nile de plan cu 5 la su
tă, iar în domeniul agri
col, ca urmare a fertili
zării solurilor s-au obți
nut 15 600 kg cartofi 
ha, 12 400 
hectar și 
20 000 kg 
la hectar.
al obținerii unor rezulta
te superioare în activi
tatea economico-socială — 
ne spune tovarășa Valen
tina Cerchez, primarul 
comunei, în legislatura 
care se încheie la 17 mar
tie, Aninoasa a continuat 
să-și desăvîrșească de
venirea sa urbanistică, 
multe obiective care au 
apărut în ultimii ani pe 
harta social-economică a 
comunei, demonstr.înd a- 
cest lucrti“.

Dealtfel, afirmațiile in
terlocutoarei noastre sînt 
pe deplin justificate, căci 
cele două blocuri cu 
p°ste 70 de apartamente 
construite în ultimii ani, 
începerea lucrărilor la 
noul magazin general ce 
va avea peste 1500 mp 
suprafață utilă, constru
irea stației de captare a 
apei pentru întreprinde
rea minieră, construirea 
blocului administrativ tot

la întreprinderea minie- ' re unul de o importanță 
ră și alte extinderi sau 
noi obiective aflate în 
construcție stau mărtu
rie efortului locuitorilor 
comunei de a face din 
Aninoasa o localitate 
frumoasă și modernă. Iar 
aceste eforturi vor fi 
continuate cu și mai mul
tă ambiție și dăruire, 
planul de dezvoltare eco- 
nomico-socială în profil 
teritorial pentru anul în 
curs fiind deosebit de 
cuprinzător. „In atenția 
noastră va sta în pri
mul rînd definitivarea u- 
nor construcții de 
interes social, cum 
cele două dispensare: co
munal și de întreprin
dere, cele 53 de aparta
mente și garsoniere, pre
cum și lucrările de îm
bunătățiri funciare în 
scopul extinderii supra
feței arabile a comunei 
— afirma Dumitru Mo- 
raru, vicepreședintele 
consiliului popular 
comunei. Dealtfel, 
vind dezvoltarea și 
dernizarea comunei 
noasa, volumul de inves
tiții 
nul
69,3
vor
zarea tuturor 
lor stabilite.

prevăzut pentru
este grăitor: 

lei, care 
materiali- 
obiective- 

printre ca-

aparte pentru viitorul 
Aninoasei: deschiderea
minei Iscroni-Sud.

Și cum participarea 
cetățenilor comunei la 
înfăptuirea 
stabilite prin plan 
o frumoasă tradiție, 
estimează ca anul arHa 
valoarea acțiunilor de 
muncă patriotică presta
te de locuitori va depăși 
4,3 milioane lei, căci oa
menii din Aninoasa știu 
bine că orice ajutor dat 
la finalizarea obiective
lor planului de dezvol
tare este spre binele 
prospei itatea lor. . Și 
nu se dau deoparte 
tunci cînd e vorba 
muncă, știind bine că - 
cinile 
latură 
pline 
la 17 
cu încredere votul lor 
candidaților F.D.U.S., 
convinși fiind că împlini
rea și devenirea urbanis
tică a comunei lor este 
cea mai elocventă expre
sie a .gri jii permanent' a 
partidului și statului nos
tru pentru fericirea și bu
năstarea lor.

PENTRU ÎNFRUMUSE
ȚAREA ORAȘULUI. Deși 
primăvara întirzie, sera 
de flori din Petroșani este 
pregătită să participe la 
înfrumusețarea orașului. 
Am aflat de la Elisabeta 
Codea, șefa serei, că s-au 
făcut semănături pentru 
diverse flori (salvie, petu
nie, zinia, nobelia, agera-

Live- 
lucrările 

construcți-

IN INCINTA I.M. 
zeni au început 
de pregătire a 
ei unui baraj pe rîul Jiul
de Est pentru captarea a- 
pei industriale necesară 
instalațiilor de spălare —• 
flotare de la preparația a- 
flată în construcție. (V.S.)

In cadrul întreprin
derii de utilaj minier 
Petroșani muncesc oa
meni de toate vîrstele 
care-și aduc contribu
ția prin lucrări de cali
tate la creșterea renu - 
melui unității. Unul din
tre cei mai buni mese
riași este și strungarul 
Iosif Rus (în imagine), 
muncitor cu activitate 
îndelungat'. în cadrul 
sus-a mi utilei întreprin
deri.

Caracterizind dreptul de 
a alege deputății în Marea 
Adunare Națională și în 
consiliile populare, art. 25 
al Constituției stabilește că 
votul 
direct 
lității 
legată 
democrație ale 
ții, ea nefiind decît 
consecință a 
oricărei discriminări 1 
cetățeni. Muncitorul 
industrie are întocmai 
și țăranul cooperator 
ca intelectualul, i 
de naționalitate, 
gur vot cu care 
celași număr de

este universal, egal, 
și secret. Ideea ega- 
votului este strîns 
de aspirațiile spre 

umanită- 
o 

suprimării 
între 

din 
i ca 

sau 
indiferent 
un sin- 
alege a- 
deputați.

LA LICEUL industrial 
• minier din Petroșani se va 

desfășura, în perioada 
19—21 martie, faza jude
țeană a concursului pe 
meserii la profilul mine. 
Vor participa elevi din 
liceele și școlile profesio- 
nale din întregul 
Hunedoara.

județ

de 
ioc 

în

AMPLE ACȚIUNI 
gospodărire au avut 
în această săptămînă 
orașul Uricani. Au partici
pat oameni ai muncii și

Drepturi și obligații 
electorale

Ieșea elec- 
. ca fiecare 

dispună de- 
vot. O mă-

Dată fiind această egalita
te a voturilor, 
torală prevede 
alegător să nu 
cit de un singur
sură în ace's! sens este re
gula ca un cetățean să r,u 
poată fi înscris decît tn- 
tr-o singură listă de ale
gători, aceea a doini uliu
lui său.

Potrivit sistemului nos
tru electoral, cetățenii pot 
să-și exercite dreptul de 
a alege în orice circum-

scripție electorală ț de 
teritoriul statului; indife
rent de localitatea unde 
sînt domiciliați, cu condi
ția de a poseda o adeverin
ță privind < 
dreptului de a a 
coastă adeverință > 
berea/ă, la cererea 
țenilor interesați, de 
comitetul Sau biroul 
cutiv al consiliului popu
lar din localitatea de do
miciliu a alegătorului, 
fătîndu-se mențiunea in

exercitarea 
alege. A- 

se eli- 
cetă- 
către
exe-

nostri 
oatne- 

la

lislele de alegători La fel 
se procedează și în caz de 
schimbare a domiciliului, 
intervenită după încheie
re 1 listelor 'le alegători, a- 
Jică 30 zile înaintea leje
rilor

In acest fel statul 
garantează tuturor 
nilor muncii . dreptul 
vot indiferent de situații,
dreptul de a-și exprima 
opțiunea electorală, par- 
ticipînd în spiritul demo
crației noastre socialiste 
la luarea deciziilor optime 
(are privesc viața însăși, 
viitorul nostru luminos.

Toina VĂRGATU, 
jurisconsult

cetățeni din cartierul 
vechi și din Bucura, elevi, 
pionieri, in fruntea cărora 
s-au aflat, zi de zi, candi- 
dații de deputați și apa
ratul consiliului popular. 
Au fost înlăturate urmele 
acestei ierni, pregătindu- 
se orașul pentru înfrumu
sețările de primăvară. (I.M.)

anul 
ani. 

tinerii din 
au participat ac- 
partid și de stat, 

din producție, 
cadre didactice 

superior

IN CADRUL „Săptămî- 
nii majoratului", la Casa 
de cultură a sindicatelor 
din Petroșani a avut loc o 
reușita acțiune la care au

participat peste 400 de ti
neri care împlinesc 
acesta virsta de 18 
La întîlnirea cu
Petroșani 
tiviști de 
specialiști 
juriști și
din învățămîntul 
minier .și de la liceele mu
nicipiului. întîlnirea s-a 
încheiat cu un frumos pro
gram artistic prezentat de 
formațiile Liceului indus
trial din Petroșani. (G.C.)

se află pe primul loc în 
întrecerea socialistă, din 
întreprindere, s-au pregă
tit în anul trecut 3 484 689 
mese pentru mineri. Ceea 
ce demonstrează ■ talentul 
culinar și vrednicia colec
tivului de muncă.

I
I

ir '■
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Așezările minerești, pe treptele ascensiunii social-economice

șui care a cucerit 
o nouă vatră

Oricine trece în zilele noastre de „piatra de hotar" a Lupeniului poate defini cu ușurință nota caracte
ristică a prefacerilor înnoitoare pe care le-a trăit această străveche așezare minerească a Văii Jiului în 
actuala legislatură. Privind orașul de pe „pragul" său actual, noua variantă a șoselei naționale, rămîi im
presionat mai ales de verticalitate — semn distinctiv al noilor întemeieri.

Este nou și vertical turnul modernului puț de ex fracție cu schip din incinta minei, este nou și coșul 
Ambele, primul de 105, al doilea de 150 m înălțime 
crestele semețe ale Strajei, Oborocăi și Retezatului 
înălțimi, deși de mai mici proporții, mai are Lupe- 

întîmpină turnul puțului de extracție al noii mine 
complexul

de fum al modernei instalații de fibre a „Vîscozei". 
impresionează prin monumentalitatea lor, sfidînd parcă 
care se profilează pe fundalul peisajului. Și, asemenea 
niul, începînd chiar de la ,,poarta" orașului unde 
Lupeni-Sud și pînă la corpul zvelt al noii poște, 
rile ridicate pe noua vatră a orașului.

O nouă vatră... un nou oraș... noi platforme 
zontalitate. Și în anii care au trecut, Lupeniul

te 
la

in dustriale... 
s-a înnoit, s-a

noii instalații de la „Vîscoza" și la blocu.

Pentru că verticalitatea incumbă și ori- 
dezvoltat pe ambele planuri...

Dialog cu un Erou. In 
holul Palatului cul
tural din Lupeni, î- 

naintea unei întruniri pu
blice din ultimele zile — 
intîlnirea candidaților de 
deputați în circumscripția 
nr. 6 a M.A.N. pentru ale
gerile din 17 martie — 
am avut mai mulți inter
locutori, printre care Erou 
al Muncii Socialiste Pe
tre Constantin, fost mi
ner și maistru minier, adi
că un om de bază al mi
nei Lupeni timp de dece
nii, azi pensionar și un 
activist obștesc neobosit.

— Ce socotiți mai sem
nificativ din bilanțul acta, 
alei legislaturi.

— Un bilanț care e mai 
„palpabil", mai fructuos, 
ca oricînd. Mă gîndesc la 
întreaga țară... pentru că 
nu există localitate din ța
ră care să nu fi cunoscut 
transformări esențiale... 
Iar in ceea ce privește Lu
peniul, în această legis
latură a trăit înnoirile ce
le mai spectaculoase.

înfăptuiri 3

)

o- 
la

de

• Producția globală industrială a 
rașului Lupeni va ajunge în acest an 
2,1 miliarde lei.

• In actuala legislatură producția
cărbune livrată din Lupeni economiei 
naționale a sporit cu 410 000 tone.

• De la începutul cincinalului, pentru 
dezvoltarea economico-socială a orașului, 
s-a alocat un fond de investiții de peste 
3,6 miliarde lei.

• Au fost date în folosință: Țesătoria 
de mătase, fabrica de pîine, noua poștă, 
cantina-re'-taurant cu 200 locuri, comple. 
xul de alimentație publică cu 900 locuri, 
spații comerciale cu 4368 mp și de pres
tări de servicii la parterul blocurilor de 
pe noul bulevard — al Păcii, o școală cu 
24 săli de clasă, telescaunul din masivul 
Straja.

• Spațiul locativ al orașului s-a îm
bogățit cu 1927 apartamente, toate situ
ate în zona noului centru civic.

® In acest an se va da în funcțiune 
moara de grîu.

a orașului va

cărbune brut a 
circa 700 000 de

Perspective
ția globală industrială 
însuma 3,1 miliarde lei.

• Producția fizică de 
Lupeniului va crește cu 
tone.

• In cincinalul 1986—1990 fondurile ț
destinate activității de investiții se ri- l 
dică la aproape 7 miliarde lei. /

• In cadrul investițiilor social-cultura- ț
le sînt programate realizarea a 2500 a- i 
partamente, în cartierele Bărbăteni și / 
noul ansamblu T. Vladimirescu, precum J 
și o serie de obiective pentru comerț, ț 
cooperație, sănătate etc. .. I
• Se vor pune în funcțiune: un.maga-/ 
zin universal, hala agroalimentară (pînă | 
la 23 August a.c.), depozitul de combus- ț 
tibil și materiale de construcții. <

e Pînă la finele acestui an se va fi- ? 
naliza construirea căii ferate electrifica- 1 
te Lupeni — Uricani și noua stație l 
C.F.R.

® Sînt prevăzute o seamă de noi do
tări social-culturale: casă de cultură, un

☆
0 La finele cincinalului viitor produc-

t 

cinematograf cu 350 de locuri, hotel cu \ 
200 locuri, un complex cooperatist, Casa i 
pionierilor etc. !

țș» veniment de mari 
g* dimensiuni care, în 

cazul Lupeniului, s-a 
consumat în perioada unei 
singure legislaturi electo
rale...

Detalii referitoare la a- 
ccst eveniment pot oferi 
toți locuitorii acestei vechi 
urbe minerești. Cu toții au 
trăit un fenomen care, pri
vit retrospectiv, înseamnă 
o metamorfoză mai ales de 
ordin calitativ. Pe locul 
fostelor colonii, triste și 
sordide, au apărut în ulti
mii ani solarii unde se cuL 
tivă legume pentru canti
nele minerilor, urmînd să 
apară în viitor, aȘa cum au 
cerut alegătorii în recen
tele întruniri electorale, Și 
livezi cu pomi fructiferi. 
In locul fostelor colonii — 
și aceasta e esențialul —

înnoiri semnificative
au apărut noile cartiere 
moderne, cu clădiri cu o 
arhitectură elevată, cu u- 
nități comerciale spațioa
se și luminoase la parter, 
însumînd peste 10 000 a- 
parta mente confortabile. 
Aceasta mai înseamnă că 
peste 90 la sută din cetă
țenii orașului s-au mutat 
in casă nouă, că întreaga 
rețea a unităților comerci
ale și de prestații își des
fășoară activitatea în spa
ții noi... Orașul s-a termo- 
ficat ceea ce a făcut să 
dispară funinginea și fu
mul miilor de coșuri.

In anii care vin, 
așa cum prevede planul

de dezvoltare în pro
fil teritorial, ritmul de 
progres și înnoire al Lupe
niului își va menține di
namismul. Pe fondul dez
voltării potențialului pro
ductiv, al economiei, ora
șul va cunoaște în conti
nuare roadele înnoirilor e- 
dilitar-urbanistice. La ele 
s-a referit și primarul o- 
rașului, tovarășul loan 
Resiga.

— In pas cu progresul 
tehnic în minerit, în uni
tățile productive, orașul 
va cunoaște noi progrese 
edilitar-urbanistice. Vom 
ataca noul ansamblu Tu

dor Vladimirescu, cu 1200 
apartamente; vor dispare 
ultimele case insalubre 
din vechiul cartier Braia, 
]uîndu-le locul blocuri mo
derne; vom începe constru
irea noului bulevard pe 
4 benzi, mărginit cu clă
diri cu o arhitectonică e- 
levată.

Prin noile dotări urba
ne, prin asigurarea unei 
calități superioare lucră
rilor de construcții și edi- 
litar-gospodărești vom fa
ce din Lupeni, așa cum 
ne-a indicat secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitelor sale de 
lucru, un oraș demn de 
tradițiile lui muncitorești, 
de vrednicia muncii mine
rilor.

I ----------------------------— —-------- ---

j Tovarăși și tovarășe ’
| Cetățeni și cetăfene 1
I „Tot ce se înfăptuiește în țara noastră

i este destinat omului, bunăstării sale, afir- 

mării multilaterale a personalității uma-

1 ne ! Ridicarea nivelului de trai al întregu- 

, lui popor constituie țelul suprem al poli- 
, ticii partidului nostru, esența însăși a so- 
| cieții socialiste multilateral dezvoltate pe g
I care o edificăm în România”. «
i fi

(DIN MANIFESTUL F.D.U.S.)

_______    I
Pagină realizată de

Ioan DUBEK
Foto: Al. TATAR
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Marea adunare populară cetățenească, 
organizată cu prilejul alegerilor 

de la 17 martie
(Urmare din pag. 1) 

care toți cetățenii partici
pă cu drepturi egale la 
elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului și sta
tului nostru.

Intîlnirea tovarășului 
Nicol ae Ceaușescu cu 
alegătorii a pus 
pregnant în evidență vo
ința tuturor locuitorilor 
Capitalei, a întregului po
por, de a alege ca deputat 
în organul suprem al pu
terii de stat pe cel mai 
iubit fiu al națiunii, de al 
cărui nume sînt legate toa
te marile victorii obținute 
pe drumul glorios al soci
alismului și comunismului.

Susținerea entuziastă, 
unanimă, 'a candidaturii 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu constituie o 
mărturie vie a sentimente
lor de înaltă prețuire, de 
profundă dragoste și a- 
dîncă recunoștință pe care 
întreaga noastră națiune 
le nutrește față de secreta
rul general al partidului, 
președintele Republicii, e- 
minent conducător al des
tinelor României socialis
te, omul care și-a închinat 
întreaga viață, întreaga 
putere de muncă operei 
de ridicare continuă a 
patriei pe noi culmi de 
civilizație și progres, creș

terii prestigiului și influ
enței țării noastre pe are
na internațională. In a- 
ceastă adeziune își găseș
te, totodată, expresie hotă- 
rîrea fermă a întregului 
popor de a acționa cu răs
pundere, cu înalt spirit 
revoluționar, pentru înde
plinirea sarcinilor actua
lului cincinal și ale celui 
care urmează, de a trans
pune în viață marile o- 
biective cuprinse în docu
mentele Congresului al 
XIII-lea al P.C.R., Pro
gramul partidului de cons
truire pe pămîntul scump 
al patriei a societății soci
aliste multilateral dezvol
tate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Cuvîntul de deschidere 
a adunării a fost rostit 
de tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C.G. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului munici
pal București al P.C.R.

Au luat apoi cuvîntul to
varășii Constantin Smeu, 
prim-secretar al Comite
tului de partid al sectoru
lui 3, Stelian Necula, di
rector general' al între
prinderii de utilaj chimic 
„Grivița Roșie", Aurelia 
Bratu, secretar al Comite
tului de partid al între
prinderii de confecții și 
tricotaje București, Aurel 
Sandu, Erou al Muncii So

cialiste, directorul Insti
tutului de cercetare ști
ințifică și inginerie tehno
logică pentru mașini-unel- 
te Titan, Ion Barbu, prim- 
secretar al Comitetului mu
nicipal București al Uniu
nii Tineretului Comunist, 
Voicu Tache, rector al 
Institutului Politehnic 
București, Gheorghe Pa- 
raschiv, președintele Co
operativei agricole de pro
ducție din comuna Nuci, 
sectorul agricol Ilfov, Pe
tre Răducanu secretar al 
comitetului de partid al 
întreprinderii „23 August".

Primit cu vii și însufle
țite aplauze, cu îndelungi 
ovații, a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului — 
strălucit bilanț al marilor 
realizări obținute de po
porul nostru în cei cinci ani 
care au trecut de la pre
cedentele alegeri, mobili
zator program de muncă 
pentru toți cetățenii patri
ei în vederea ridicării 
României pe noi culmi 
de progres și bunăstare — 
a fost primită cu deosebit 
interes și deplină satis
facție, fiind subliniată, în 
repetate rînduri, cu vii și 
puternice aplauze de cei 
prezenți.

Marea adunare populară 
cetățenească s-a încheiat 
prin intonarea imnului 

F.D.U.S. „E scris pe trico
lor unire".

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidu
lui și statului au străbătut 
apoi marea piață, îndrep- 
tîndu-se spre sediul Comi
tetului Central al partidu
lui.

Zecile de mii de bucu
reșteni — muncitori, inte
lectuali, militari, studenți 
și elevi —■ prezenți în Pia
ța Republicii pentru a ur
mări, împreună cu toți 
cetățenii patriei, cuvînta
rea rostită de conducătorul 
partidului și statului de 
la tribuna marii adunări 
populare cetățenești — 
au făcut din nou tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu o 
entuziastă și emoționantă 
manifestare de dragoste și 
prețuire. Participanții
purtau drapele ale partidu
lui și statului, portrete ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, pancar
te cu Urări la adresa parti
dului și secretarului său 
general, cu chemări la 
muncă entuziastă, respon
sabilă, pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, a 
mobilizatoarelor îndemnuri 
cuprinse în Manifestul 
F.D.U.S. Minute în șir, 
mulțimea a scandat cu în

suflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul 1", „Ceaușescu — 
deputat, în al țării mare 
sfat!“, cei prezenți rea- 
firmînd sentimentele lor 
de dragoste și stimă pe 
care le nutresc față de 
secretarul general al parti
dului, cel mai iubit fiu al 
națiunii, înflăcărat patriot 
care și-a închinat întreaga 
viață propășirii scumpei 
noastre patrii, ri
dicării ei pe culmi 
tot mai înalte de civiliza
ție și progres. Grupuri de 
pionieri și șoimi ai patriei, 
de tineri și de oameni ai 
muncii au înconjurat cu 
toată afecțiunea pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, oferindu-le
flori. Mulțimea flutura 
stcgulețe roșii și tricolore, 
eșarfe policrome. Formații 
artistice, interpretînd dan
suri și cîntece din bogatul 
folclor românesc, au între
git această atmosferă săr
bătorească.

Apariția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu în 
balconul sediului Comite
tului Central al partidului 
a fost întîmpinată de ze
cile de mii de bucureșteni 
cu puternice aclamații, cu 
vii și îndelungi Urale.

In această însuflețitoare 
atmosferă s-a încheiat în- 

tîlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu alegătorii, cu 
locuitorii Capitalei, la ca
re, prin intermediul pos
turilor noastre de radio și 
televiziune, a luat parte, 
practic, întreaga 
țară. Reprezentînd mo
mentul culminant al cam
paniei electorale, marea 
adunare populară cetățe
nească din Capitală a pus, 
cu pregnanță, în eviden
ță convingerea întregii 
națiuni că, votînd candi- 
dații Frontului Democrați
ei și Unității Socialiste, 
votează pentru prezentul 
și viitorul luminos al 
scumpei noastre patrii. Mi
ile de bucureșteni aflați 
în această zi de martie în 
Piața Republicii au ținut, 
totodată, să dea glas vo
inței tuturor cetățenilor 
ca, strîns uniți în jurul 
partidului, al secretarului 
său general să-și consacre 
energiile creatoare înfăp
tuirii neabătute a platfor
mei electorale a Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste, a Programului 
partidului de edificare a 
societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și îna
intare a României spre 
comunism.

(Agerpres)

Prezențe românești peste hotareAcțiuni în favoarea 
păcii, pentru 

dezarmare nucleară
TOKIO 15 (Agerpres). 

— Partizanii niponi ai pă
cii au participat, la Hiro
shima, la o amplă de
monstrație în cadrul că
reia au cerut ca anul 1985 
să devină un an al mișcă
rii de masă pentru inter
zicerea armamentelor nu
cleare. In Parcul Păcii din 
oraș au venit și supravie
țuitori ai bombardamentu
lui atomic american de la 
6 august 1945.

☆

TOKIO 15 (Agerpres). — 
La Tokio a avut loc pri
ma ședință a Comitetului 
de organizare a manifes
tărilor care vor avea loc 
cu prilejul tradiționalului 
Marș național al păcii, 
consacrat anul acesta îm
plinirii a 40 de ani de la 
încheierea celui de-al doi
lea război mondial și co
memorării victimelor bom
bardamentelor atomice de 
la Hiroshima și Nagasaki.

Asemenea marșuri se or
ganizează în Japonia înce- 
pînd din anul 1958. Ele 
au ca punct de sosire ora
șele Hiroshima și Naga
saki, unde în august 1985 
va avea loc Conferința in
ternațională pentru inter
zicerea armelor atomice și 
cu hidrogen.

CANBERRA 15 (Ager
pres). — Numeroși mili- 
tanți australieni pentru 
pace au luat parte la acți
unile de protest organiza
te în portul Brisbane în 
momentul sosirii navelor 
militare americane „Buc
hanan" și „John Young", 
suspecte de a avea la bord 
arme nucleare. De aseme
nea, muncitorii portuari au 
declarat o grevă de 48 
de ore. Agenția U.P.I. men
ționează în acest sens că 
S.U.A. refuză să anunțe da
că navele lor militare, ca
re ancorează în porturi 
străine, sînt ori nu purtă
toare de asemenea arme.

In cursul acțiunilor de 
protest poliția a operat 15 
arestări.

*

COPENHAGA 15 (Ager
pres). — Partizani ai păcii 
din Danemarca au orga
nizat o demonstrație în 
fața unui sediu al NATO 
din Copenhaga. Ei au pro
testat împotriva aplicați
ilor militare ale trupelor 
NATO pe teritoriul Dane
marcei și au cerut ca țara 
să fie liberă de arme nu
cleare. Poliția a interve
nit, reținînd 20 de persoa
ne.

OTTAWA 15 (Agerpres). 
— La Universitatea 
Quebec-ului din Huli (Ca
nada) au avut loc Zilele 
culturii românești. In ca
drul unei expoziții de car
te, la loc de frunte au fost 
expuse volume din gîndi- 
rea social-politică a pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu. A fost inaugu
rată o expoziție docu
mentară de fotografii in
titulată „Momente din 
lupta poporului român pen
tru unitate și independen
ță națională și reflectarea 
lor în artele plastice".

In alocuțiunea rostită 
la inaugurare, vicerecto- 
rul universității, Dennis 
Laforte, a elogiat rolul ac
tiv al României, al pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu, în căutarea de 
soluții constructive pro
blemelor majore ale lumii 
contemporane și a subliniat 
importanța schimburilor 
culturale în realizarea u-

Situația din Orientul Mijlociu
BAGDAD 15 (Agerpres). 

— După cum informează 
agenția I.N.A., forțele ira
kiene au continuat acțiu
nile în regiunea Al IIu- 
weiza, din sectorul sudic 
al frontului, reocupînd zo
nele Hamayoun și Al-Sa- 
kra. Un comunicat militar 
irakian, citat de agenția 
Reuter, afirmă că avioane 
și elicoptere irakiene au 
efectuat 460 misiuni de 
luptă, atacînd concentră
rile de trupe iraniene. 

nei mai bune cunoașteri 
reciproce între popoarele 
canadian și român.

CONAKRY 15 (Ager
pres). — In cadrul unei 
ample manifestări organi
zate la Palatul poporului 
din capitala Guineei cu 
prilejul Zilei internaționa
le a femeii, România a 
fost prezentă cu o expozi
ție de fotografii ilustrînd 
realizările economico-so- 
ciale ale poporului român 
în anii construcției socia
liste, contribuția femeilor 
Ia dezvoltarea multilate
rală a patriei noastre.

In cadrul expoziției, un 
loc central l-au ocupat fo
tografiile înfățișînd aspec
te din timpul vizitelor de 
lucru ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și ale 
tovarășei Elena Ceaușescu 
la obiective social-econo- 
mice de pe întreg cuprinsul 
țării.

TEHERAN 15 (Agerpres). 
— Forțele aeriene iranie
ne au bombardat orașele 
Solaimaniya, Ravanduz și 
Halabche, din nordul Ira
kului, provocînd pagube 
materiale obiectivelor in
dustriale din aceste locali
tăți — transmite agenția 
IRNA.

Se precizează totodată 
că aviația irakiană a efec
tuat raiduri asupra orașe
lor Isfahan, Bakhtaran și 
a altor localități din Iran.

A

întreprinderea minieră i
Aninoasa {

încadrează urgent pensionari limită de virstă, 
apți pentru subteran, avind calificarea de 
maiștri, ingineri sau subingineri, ca instruc
tori pentru instruirea nou-încadraților in 
muncă.

încadrarea, conform Decretului 445/ 
1978 și retribuirea, conform Legii 57/1974 și 
Decretului 335/1983.

Informații suplimentare la biroul
O.P.I.R. al întreprinderii.

1. M. Aninoasa
încadrează urgent pensionari limită de virstă, 

pe termen de 3 luni în meseriile

— zidari

— zugravi

— dulgheri

— tâmplari

— instalatori sanitari

— electricieni suprafață

încadrarea conform Decretului 445/1978 
și retribuția conform Legii 57/1974 și Decre
tului 335/1983.

Informații suplimentare la biroul OPIK 
al întreprinderii.
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