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Naționale 
crările in

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Marea Adunare Națională 
își reia lucrările în plen

Marii Adunări 
a hotăril ca lu- 
plen ale sesiunii

a doua a celei de-a noua 
legislaturi a Marii Adunări 
Naționale să fie reluate

marți, 17 decembrie 1985, 
ora 16,00.

ȚÂRII, Cit MAI MULT CĂRBUNE!

(u pl a ii ut auuaî iudepiiiiit

In spiritul hotărîrilor

Fruntașii pășesc mereu in primele rînduri
• Ieri, minerii sectorului fruntaș al Lupeniului 

— sectorul III — au raportat realizarea integrală a 
planului anual și a sarcinilor pe întregul cincinal 
• Plusul de cărbune pe 1985 se ridică la 29 842 tone, 
iar de la începutul cincinalului la 56 795 
ductivitatea medie în cărbune pe acest 
41,7 la sută superioară prevederilor, iar 
crărilor miniere reali 'ate 
412 ml.

peste plan se

tone. • Pro- 
an este 
volumul 
ridică

cu 
lu- 
la

Un eveniment sărbă
toresc la Lupeni, un fapt

frontale mecanizate, 
tate cu ec' ipiment româ-

do-

remarcabil de muncă, un nesc — știe să-și fructi-
fapt demn de colectivele fice eforturile consec-
vrednice în acest sfîrșit vente pe frontul cărbu-
de an și cincinal : minerii nelui.
sectorului fruntaș al mi- Cele aproape 30 000
nei — sectorul III —- și-au tone de cărbune extras
realizat integral sarcini- suplimentar de la începu-
le la extracția de cărbu
ne atît pe 1985, cit și pe 
întregul cincinal.

Este un corolar al mun
cii perseverente, al com
petenței și dîrzeniei cu 
care acest mare colectiv 
— stăpîn pe tehnica de 
vîrf.

tul anului, sînt roade ale 
unor formații complexe, 
constituite de' minori po- 
licalificați ca
Blahoianu, David 
Vasile Chelbea,
Moldovan,

Mocanu,
Tiberiu

Armean, 
Moise

de elită ca loan 
Constantin Grecu, 
Nemeș, Dumitru 
Crăciun Chindea, 
Gașpar, loan Eftimoiu —
oameni de diferite specia
lități, dar avînd o virtute 
comună : capacitatea con
jugată cu pasiune de a a- 
sigura funcționarea 
că și cu randament 
rior a puternicelor 
plexe mecanizate din aba
tajele frontale. Așa se pot 
expFca productivitățile de 
vîrf, de 18—20 și chiar dc 
peste 20 tone pe post și 
producțiile de cărbune pe 
măsură, obținute de brigă
zile de elită ale minerilor 
Mihai Blaga, Matyus Lasz
lo. iar din luna august

titmi-
supe-
COlll-

Ioan DUBEK

Nicolae
Ruță,

Grigore
Dumitru Dră- 
oloctrolăcătuși (Continuare în pae a 2-a)abataje

Opt ore în compania unui șef 
de sector, pentru a afla adevărul 
despre un transportor... oprit

de noiembrie, 
ce parchează

Livezeni 
de 

ex- 
supe- 
plan

Plus ZSO tone
Minerii de la 

au realizat, în ziua
luni, 9 'decembrie, o 
tracție de cărbune 
rioară sarcinilor de 
cu peste 250 de tone. S-au 
remarcat sectoarele I cu 
plus 316 tone și sectorul 
II cu plus 80 tone. Sectorul 
I cu cele 719 tone extrase 
în plus de la începutul lu
nii demonstrează că, rea
lizările lunii noiembrie, 
cînd planul a fost depășit 
cu peste 2000 tone dc căr
bune, nu au fost o întîmpla- 
re, că acest colectiv este 
hotărît-ca în anul viitor 
să obțină rezultate pe mă
sura dotării de care dispu
ne. Cele două abataje de 
pe stratul 5 dotate cu un 
complex de susținere și 
tăiere mecanizată conduse 
de cunoscutul miner Cristea 
Valache au obținut pro
ductivități superioare ce
lor planificate cu 2—3 to
ne pe post. Este codul 
muncii minerilor din schim
burile conduse de Gheor- 
ghe Diaconu, Andrei Cos- 
tea. Gheorghe Parizek, 
Gheorghe Nicoară, Vale
rian Ilinca și Mihai Varga. 
(Gh. S.)

Congresului științei și invățămîntului

Viitoarelor cadre pentru 
industria minieră 

asigurată o temeinică instruire 
tehnologică și practică

Documentele Congresu
lui științei și învățămîntu- 
lui și, în mod deosebit, 
magistrala expunere a se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la 
sarcinile cercetării științi
fice și învățămîntului în 
viitorul cincinal, jalonează 
principalele direcții de ac
țiune în aceste importante 
domenii, constituind 
program mobilizator 
tru perfecționarea 
tenită a întregului 
instructiv-educativ.
participant la lucrările a- 
cestui înalt forum al inte
ligenței și gîndirii creatoa
re, îmi exprim deplina a- 
deziune la hotărîrile adop
tate și sînt pe deplin con
știent că noi, toți lucrăto
rii din învățămînt, avem 
nobila datorie de a forma 
și educa oameni cu o com-

un 
pen- 

necon- 
proces

Ca

plexă pregătire profesio
nală șl tehnică, cu un înalt 
nivel de conștiință, un grad 
ridicat de 
gata oricînd 
noul și să 
promovarea lui în viața e- 
conomică și socială. Am 
înțeles, de asemenea, că 
Liceul industrial minier 
din Petroșani trebuie să-și 
aducă o contribuție mai 
însemnată la pregătirea 
și perfecționarea cadrelor 
necesare industriei miniere 
din municipiul nostru. In 
cei nouăsprezece ani care 
au trecut de la înființarea 
lui, în liceul nostru au fost 
pregătiți pentru întreprin
derile miniere și pentru

receptivitate, 
.șă sesizeze 

contribuie la

Prof. Severian GROZA, 
directorul Liceului 

industrial Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a)

Sâ pregătim corespunzător planul 
de investiții miniere pentru anul 1986!

ora 6, 
perso- 

mina 
cunoș- 

Constan- 
nostru 

2
sunase 

. ni- 
în
4,

Brigada minerului 
Laszlo Matyuș și-a adus 
pe deplin contribuția 
la succesul dobindit de 
sectorul III al minei 
Lupeni, in acest sfîrșit 
de an.

abatajul stă- 
trei 
pușcase 
de mină.

schim-
sub

Foto: Ioan BALOI

Răspunzînd cu însufle
țire îndemnurilor și orien
tărilor adresate de secre
tarul general al partidului, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, pentru sporirea 
producției de cărbune, oa
menii muncii din cadrul 
întreprinderilor de antre
priză pentru construcții și 
montaje din municipiul Pe
troșani au acționat în mod 
stăruitoi pentru înfăptui
rea sarcinilor ce le revin. 
In pi noada de timp care 
a trecut din acest an, planul 
lucrăi-lor de construcții și 
montaje miniere a fost nu 
numai îndeplinit, ci 
și depășit cu 150 de milioa
ne lei In prezent se poate 
estima că la nivelul prin-. 
cipalului beneficiar al lu-

crăriioi de investiții rrunie- 
re, Combinatul minier Va
lea Jiului, planul global 
al lucrărilor de investiții 
pentru anul 1985 va fi rea
lizat și chiar depășit.

Trebuie să spunem însă, 
că în ceea ce privește pla
nul de puneri în funcțiu
ne, sarcinile nu sînt înde
plinite. Au fost puse în 
funcțiune 'noi capacități de 
producție la Paroșeni, 
peni Sud, Livezeni și 
peni Nord, capacități 
însumează 280 000 dc
de cărbune. Dar planul 
pentru anul 1985 prevedea 
punerea în funcțiune a 
unor capacități dc peste un 
milion de tone de cărbune, 
conform unui program în
tocmit de C.M.V.J. și apro-.

Lu- 
Lu- 
care 
tone

Dimineață 
- Autobuzul

lingă cartierul Hermes din 
--Petroșani așteaptă

pentru a pleca cu 
naiul tehnic spre 
Bărbăterif. Făcem 
tințâ cu sing Ion 
tin. Interlocutorul
era supărat. De la ora 
noaptea, de cînd 
telefonul nu mai ..știa 
mic ce se. întîmplase 
abatajul frontal panou 
stratul 5, blocul XI Tran
sportorul fusese blocat. Du
pă ce vorbise 
<ul dc sector, 
nu mai putuse 
tura cu mina
Blocarea transportorului 
pe fîșie însemna pierderea 
a peste 100 tone de cărbu
ne. (Se pușcaseră peste 150 
găuri aproape de sfîrșitul 
schimbului II). Adevăra
ta cauză nu o cunoștea. 
Bănuia că de Ia pușcare se 
trage tot necazul. Nu cu 
mult timp înainte, din can

cu mecani- 
la Lupeni, 
să ia legă- 
Bărbăteni.

za unei greșeli la o astfel 
de operație, 
tuse aproape 
buri, deși se 
100 de găuri

Timp de aproape o 
pînă ajungem la mină 
flăin că sectorul 
bine, că era un plus 
aproape 500 tone 
bune, că 
condițiile 
nuare să 
ci ni le dc 
că între oameni există ar
monie, răspund cu toții la 
chemarea sectorului.

Ajungem. Nu este încă 
ora 7. Mergem direct în
biroul șefului de sector fă
ră să mai trecem pe la
dispecer. Un apel telefonic 
și aflăm că 
lizat planul 
sectorul I B

oră 
a- 

merge 
de

dc căr- 
SÎnt croate toate 
ca și în conti- 
sc realizeze .sar- 
plan. Mai aflăm

mina și-a rca- 
în acea zi, dar 
a rămas „sub"

Gli. SPINU

a 2-a)

Schimb de experiență

Punctele de informare și documentare—sprijin în pregătirea 
politico-ideologică a propagandiștilor și cursanților

bat de Ministerul Minelor. 
Este adevărat că o parte 
din punerile în funcțiune 
din acest an au fost reeșa- 
lonate ca restanțe din anii 
anteriori. Totuși, se poate 
afirma că rezultatele obți
nute în acest an nu sînt 
la nivelul posibilităților, al 
finanțărilor asigurate prin
cipalului beneficiar.

La începutul acestui an 
au fost puse în funcțiune 
și însemnate capacități de 
preparare a cărbunelui 
la Petrila. Alte capacități 
de preparare, pentru valo
rificarea superioară a căr
bunelui extras, îndeosebi 
pentru , cocs și semicocs, se 
află în construcție la Live
zeni și Uricani. In 
ce privește preparația 
Livezeni-, termenul dc 
nere în funcțiune n-a 
respectat. Iar 
ția din Uricani

l-.’c. Constantin 
directorul Filialei din 
Petroșani a Băncii de 

Investiții

cec>i 
din 
pu
fos! 

la prepara- 
există u-

FACEA,

I

La Vulcan a avut ioc 
' ieri un schimb de expe
riență organizat de Con
siliul de educație politică 
și cultură socialistă al 
municipiului Petroșani pe 
tema „Punctele de infor
mare și documentare — 
sprijin în pregătirea po
litică și ideologică a pro
pagandiștilor și cursan- 
ților".

Schimbul de experien
ță a cuprins vizitarea de 
către participanți a punc
telor de informare și do-

cumentare de la Uzina 
electrică Paroșeni, mine
le Paroșeni, Vulcan, Li
ceul industrial ■ Vulcan, 
o consultație model la 
Lieetil industrial minier, 
transmisă prin circuitul 
intern de televiziune, iar 
în încheiere un amplu 
dialog între participanți 
pe problematica activi
tății desfășurate de punc
tele de informare și do
cumentare, subliniindu-se 
sarcinile ce revin colecti
velor acestora în îmbu-

nătățirea propagandei de 
partid în lumina indica
țiilor și orientărilor sub
liniate de secretarul ge
neral al partidului la re
centa Plenară a C.C. al 
P.C.R.

Au participat
rii cu problemele 
propagandă de la 
Ielele orășenești 
partid, ale marilor 
prinderi industriale, pre
cum și responsabilii 
punctelor de informare și 
documentare din între-, 
gui municipiu

(Continuare în pag. a 2-a)

secreta - 
de 

comi- 
de .

între-

Obținerea unor 
rezultate superioare 
în producție impune'

RESPECTAREA
CU FERMITATE 

A NORMELOR DE 
PROTECJIE A 

MUNCII
(Pag. a 3-a)
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2 Steagul roșu miercuri, ii decembrie i<»85

Oaspeți ai Văii Jiului 

la inoare de cintci: românesc
De zece ani vocea puternic timbrată a Vetei 

Biriș străbate drumul, deloc ușor spre inimile și 
gindul oamenilor. De fiecare dată, cu fiecare nou 
cintec, interpreta găsește noi și noi frumuseți în 
versul și viersul rostit cu neasemuită măiestrie, fă- 
cind ca spațiile sonore din sălile de concert să frea
măte. Am avut și noi ocazia, în pragul sărbătorii 
atit de dragi a românilor, ziua de 1 Decembrie, să 
pătrundem in lumea minunată a doinelor și a co
lindelor din Munții Apuseni.

Cine este, de fapt, Veta Biriș, am rugat-o chiar 
pe ea să ne spună.

Să pregătim corespunzător planul de investiții

— Cînt de zece ani pe 
scenele țării, dar nu 
mi-am părăsit satul. Lo
cuiesc și azi în comuna 
Căpîlna, acolo unde m-am 
născut și am deprins cîn
tecul, neasemuită comoa
ră a României întregi.

— Ce înseamnă pentru 
dv. cîntecul popular?

— Dincolo de divertis
ment, cîntecul popular are 
largi valențe educative. 
Folclorul muzical, între
gul folclor, prin însăși 
rădăcinile sale, prin mi
nunatele idei pe care le 
poartă, este profund pa
triotic. Să nu uităm că 
doina, bocetul, colinda, 
balada, cîntecul propriu- 
zis sau orația, alături de 
comorile de limbă și în
țelepciune — proverbele 
— alături de ceramică, 
de scoarțe și sumane, de 
furcile de tors și porțile 
caselor meșteșugit făuri
te, sînt dovezi de netăgă
duit ale unității indes
tructibile a românilor de 
pretutindeni, ale conti
nuității noastre aici, pe 
pămîntul străbun al Da
ciei, unde dulcele grai 
al Romei antice s-a îm
preunat cu vitejia, cu ne- 
înfricarea dacilor. Aici 
am stat și stăm noi, de-a
\’ _______

(Urmare din pag. 1) 

cu 50 de tone. „Era de aș
teptat", a răspuns șeful de 
sector. Maistrul Wilhelm 
Fildler raportează situația 
locurilor de muncă. Ce s-a 
făcut în 24 de ore, ce po
ziții au fost lăsate. După 
cum vorbea maistrul, se 
părea că totul este în or
dine. Cînd a ajuns la a- 
batajul cu pricina... „Cred, 
spunea el, că la ora aceas
ta deja transportorul mer
ge. Noi nu sîntem de vi
nă. Așa l-am găsit de la 
schimb. Am făcut tot ce 
am putut". Șeful de sec
tor îl întrerupe : „Dacă 
l-ați găsit de la schimb așa, 
de ce nu m ai sunat ime
diat cum ai intrat în mi
nă ?". Tăcere. Ceva era în 
neregulă. Șeful de sector 
nu mai vroia să asculte 
„poveștile" maistrului care 
se bîlbîia ori de cîte ori 
i se puneau întrebări. După 
cum vorbea la început în
clinam să-i dăm dreptate, 
ba chiar să-1 compătimim. 
Dar, nu peste mult timp 
adevărul a ieșit la iveală. 
Cei din mină raportau șe
fului de sector că nu din 
cauza pușcăturii n-a mers 

pururi, stavilă furtunii, 
iar cîntecul știe a spune 
asta mai bine ca orice 
pagină de carte.

Iată de ce cîntecul 
popular . este un cîntec 
patriotic și este bine că 
el pătrunde — așa cum 
și spectacolul din cadrul 
„Atelierului artelor", la 
care am participat, con
firmă — direct în inima 
tinerilor. Tinerii învață 
astfel să fugă de la așa 
zisa „artă comercială", 
spre o artă autentică.

— Ați cintat și o colin
dă.

— Colinda este urarea 
pe care ne-o facem cu 
fiecare an, este vestirea 
sărbătorii și, uneori, este 
înțelepciunea unei vieți 
libere.

— Veți reveni printre 
minerii Văii Jiului ?

— Mi-e drag orașul de 
la poalele Parîngului, mi-s 
dragi oamenii, iar or
chestra ansamblului „Pa- 
rîngul" este o formație 
bună și-mi face plăcere 
să colaborez cu ea. Iată 
pentru ce voi reveni ori- 
cînd în străvechea vatră 
de cultură și civilizație 
românească. Valea Jiului.

Interviu consemnat de 
II. ALEXANDRESCU 

transportorul, ci din alte 
cauze. La puțin timp în 
sala de apel, la intrarea 
în schimbul II, împreună 
cu șeful de sector, stăm 
de vorbă cu Constantin 
Apostol, artificierul care 
pușcase. Stăpîn pe sine, 
deși este luat „tare" de 
șeful do sector, răspunde: 
„Dacă din cauza mea se 

Opt ore în compania 
unui șef de sector

întîmpla așa ceva, nu ie
șeam afară". Dar, după ce 
s-a terminat de pușcat, 
transportorul a pornit. S-a 
oprit din mers. Era prea 
plin. Fluxul din bază nu 
putea să preia cărbunele 
care curgea ca „Jiul". Era 
clar. Șeful de sector rămî- 
nea să mai stea de vorbă 
și cu mecanicul de sector, 
la ieșirea acestuia din 
mină. Defectul se remedin
se la ora 8 și abatajul por
nise.

Lucrurile au fost lămuri
te, cei din schimbul II își

(Urmare diD pag. 1)

nele rămîneri în urmă In 
principal datorită faptului 
că amplasamentele unor 
obiective n-au fost eliberate 
întîrziind atacarea lucrări
lor planificate în acest an.

Pentru preîntîmpi narea 
neajunsurilor de genul ce
lor constatate în domeniul 
investițiilor miniere, pla
nul lucrărilor de construc
ții și montaje prevăzut 
pentru anul 1986 trebuie 
să fie pregătit cît mai te
meinic. In acest scop. Le
gea investițiilor are regle
mentări clare. Situația ac
tuală în ceea ce privește

Temeinică instruire tehnologică
(Urmare din pag. 1) 

învățămîntul superior de 
profil peste 10 000 de ti
neri.

Pentru a răspunde cerin
țelor unuia din principalele 
obiective ale dezvoltării 
economice a țării noastre 
— realizarea progra
mului de dezvoltare a e- 
norgiei, de sporire și pu
nere în valoare a potenția
lului energetic național, 
nouă, cadrelor didactice de 
la Liceul industrial din 
Petroșani ne revine sarcina 
să pregătim, în viitorul cin
cinal, peste 3000 de mun
citori pentru industria 
minieră, oameni cu un 
larg orizont de cunoștințe 
profesionale, de speciali
tate, capabili să stăpîneas- 
că tehnica modernă, eu 
dragoste față de muncă și 
profesiunea aleasă.

In cadrul dezbaterilor 
din colectivele de catedră 
și din consiliul profesoral 
au fost evidențiate princi

făcuseră datoria, pușcase- 
ră 160 de găuri și pregăti
seră spre galeria de cap, 
poziție și pentru schimbul 
următor ca să poată și ei 
să puste. Schimbul III cu 
un efectiv de 14 oameni 
n-a făcut mai nimic și a- 
tunci ce s-au gîndit — să 
dea vina pe schimbul din
aintea lor. Prin conducăto

rul lor au dezinformat pc 
șeful de sector blamînd 
astfel ortacii, în loc să-și 
facă datoria aștF cum era 
normal. Un șut întreg au 
lucrat la o ruptură de 
lanț ca după aceea să-și 
dea seama că trebuia schim
bată și steaua de la trans
portorul din abataj.

„Mai sînt unele schim
buri, cum este și cel condus 
de maistrul Fildler care 
nu-și fac datoria cum tre
buie, ba mai mult, încurcă 
lucrurile prin dezinformări 
în procesul de producție" 

pregătirea planului de in
vestiții pentru anul viitor 
nu este satisfăcătoare, deși 
ne aflăm în ultima lună a 
anului. Termenul prevăzut 
prin lege pentru asigura
rea documentațiilor și 
pentru fundamentarea te
meinică a propunerilor de 
plan a trecut fără ca o se
rie de probleme să fie 
pe deplin clarificate. Pen
tru capacitățile de produc
ție prevăzute în planul 
pe 1985, dar care nu au fost 
puse în funcțiune la Petrila 
Sud, Lupeni Sud și Uri- 
cani, fondurile prevăzute 
în documentațiile tehnico- 
economice sînt aproape e- 

palele direcții de perfec
ționare a activității în pe
rioada Următoare : îmbu
nătățirea sistemului de 
pregătire tehnologică și 
instruire practică, atît în 
atelierele școală cît și în 
cadrul unităților miniere, 
perfecționarea activității 
de cercetare științifică și 
creație tehnică a elevilor 
și cadrelor didactice, inten
sificarea muncii de orien
tare școlară si profesiona
lă.

Dispunem de o puterni
că bază didactico-materială 
atît pentru instruirea prac
tică și tehnologică, cît și 
pentru predarea discipli
nelor fundamentale de 
cultură generală și social- 
politico. Avînd în vedere 
experiența dobîndită în 
predarea pe cabinete și 
laboratoare, ne propunem 
sporirea gradului de acce
sibilitate a cunoștințelor 
teoretice și practice pe care 
le transmitem, legarea 
tot mai strînsă a învăță- 

declară cu năduf șeful de 
sector. Și totuși necazurile 
nu se terminaseră. Cînd 
totul se rezolvase în sec
tor, nu mai mergea banda 
de la preparație. Silozul era 
plin și acum abatajul stă
tea din nou. „Din vina u- 
nora acum, din a altora, 
mai tîrziu și așa se string 
toate la un loc, și se acu
mulează minus, și banii sînt 
tot mai puțini în buzuna
rul fiecăruia", completa 
la rîndul său maistrul 
Constantin Mărgineanu.

O echipă, o brigadă, un 
schimb trebuie să fie ca o 
familie, să fie unită și la 
bine și la rău. O informa
ție proastă despre mersul 
procesului de producție a- 
trage după sine o decizie 
proastă care, mai devreme 
sau mai tîrziu, se repercu
tează nu numai asupra a- 
cel.uia care a transmis in
formația, ci și a colectivu
lui din care face parte. In 
minerit informațiile trebuie 
să fie cît mai exacte, mai 
mult decît din orice alt 
domeniu de activitate. Mi
na are nevoie de oameni 
bine pregătiți, fermi și 
conștiincioși la locul de 
muncă 1 

puizate. Documentațiile de 
execuție pentru investițiile 
miniere din anul viitor 
sînt asigurate abia în pro
porție de circa 40 la sută, 
întreprinderea de construc
ții și montaje miniere Pe
troșani nu și-a încheiat nici 
în prezent contractul lu
crărilor pentru anul vi
itor. Nu s-a realizat nici 
pregătirea plăților prevă
zute de la 1 ianuarie 1986. 
Mulți din indicatorii de 
plan pentru 1986 nu au 
fost aprobați de forurile 
superioare.

Pentru rezolvarea de ur
gență a acestor probleme și 
pregătirea cît mai temeini

mîntului de practică, de 
viață, prin lucrări practice 
de laborator, prin realiza
rea unor produse complexe 
care să solicite elevilor a- 
plicarea cunoștințelor teo
retice, să le ofere posibili
tatea parcurgerii tuturor 
etapelor unui flux tehno
logic. Urmărim încă din 
școală ca elevii să cunoas
că și să mînuiască utilaje
le moderne aflate în dota
rea unităților miniere din 
Valea Jiului, astfel îneît 
după absolvirea liceului să 
poată fi integrați direct în 
formațiile de lucru.

Pentru a realiza acest 
deziderat vom acționa pen
tru îmbunătățirea muncii 
de educație, urmărind per
manent, așa cum a subli
niat secretarul general al 
partidului, „formarea omu
lui nou, cu o înaltă conști
ință revoluționară, comu
nistă", care să fie partici
pant activ la edificarea so
cialismului și comunismu
lui în patria noastră.

Maria Aconstanlinesei, o 
muncitoare harnică evi
dențiată în cadrul atelieru
lui electromecanic al Pre- 
parațici Coroești.

Foto : Al. TATAR 

că a condițiilor de finali
zare la termen a obiective
lor de investiții miniere 
din anul viitor se impune 
să se întocmească un inven
tar exact al lucrărilor ră
mase restanță, iar acestea 
să fie incluse în contractul 
pentru anul viitor. De a- 
semenea, la nivelul Com
binatului Minier Valea 
Jiului se cere o analiză 
temeinică a stadiului lu
crărilor prioritare. lichi- 
d nea deficiențelor con
statate, corelarea mai ju
dicioasă a lucrărilor de 
construcții miniere cu cele 
de livrare și montare a u- 
tilajelor.

(Urmare din pag. 1)

șî a tînărului Costică Ene. 
Exploatînd două panouri 
concomitent în același fron
tal dotat cu un complex 
SMA-2 în panourile 5—6 
din stratul 4, tînăra briga
dă condusă de Costică Ene 
a atins în noiembrie o pro
ductivitate de 21,32 tone 
pe post, totalizînd pe ulti
mele 4 luni o producție su
plimentară de aproape 8000 
tone.

Esențial și semnificativ 
pentru toți minerii secto
rului e faptul că media 
productivității în cărbune

Fruntașii în 
primele rînduri

pc acest an a fost cu 42 la 
sută superioară prevederi
lor. Frontalele au produs 
ritmic și la cote de vîrf 
pentru că alte formații de 
mineri, cele de pregătiri, 
ale lui GheorgheBelei, Pe
tru Belbe, și Constantin 
Chiciudean au asigurat din 
timp deschiderea noilor 
abataje, chiar și fronturile 
de rezervă.

De la 1 ianuarie, brigada 
lui Mihai Blaga va porni 
un nou frontal de mare ca
pacitate — una din garan
țiile demarajului bun în 
noul an. Și încă o garan
ție : au fost terminate în 
timp record pe axul co
lector lucrările de înlocuire 
a transportorului TR6 cu 
un TR7, ceea ce înseamnă 
un spor al capacității ora
re de transport de 200 tone. 
Și sînt și alte garanții, în 
esență munca și competen
ța întregului colectiv, in
clusiv ale unui corp tehnic 
omogen — Ilarie Stan și 
Petru Bugesch, adjuncții 
șefului de sector, maiștrii 
Francisc Koma, Alexandru 
Dincă, loan Sălăgean, Ca
rol Grohman, Tiberiu Pol- 
gar, Ghcorghe Pop, Gheor- 
fche Mesaroș și Gheorghc 
Kaitar.

Mineri și electromeca
nici, maiștri și tehnicieni, 
Oameni animați de aceeași 
^mbiție — să-și facă e- 
Îcemplar datoria — datorie 
nsemnînd, simplu și pal

pabil — cărbunele cocsifi- 
cabil pentru țară.

irinfopinflg,
I
I

J
I
II 
l

INCEPIND DE AZI, au
tobuzele pe ruta Petroșani 
— Uricani și Petroșani — 
Aninoasa vor pleca din 
Piața Victoriei, cu stație 
la poștă, restul traseului 
famine neschimbat.

„CREȘTEREA calității 
procesului Instructiv-edu- 
cativ în liceul nostru",
„Congresul științei și în- 
vățămîntului — -eveniment

de cea mai mare impor
tanță în viața școlii româ
nești", iată doar două din 
acțiunile care aU avut loc, 
în ultima vreme la Liceul 
industrial din Vulcan. Prin 
intermediul stației de te
leviziune cu circuit închis, 
la aceste simpozioane 
mese rotunde a putut 
parte Un nUmflf mare 
elevi. (Gh. O.)

Și 
lua
de

PENTRU ABONAȚI, 
perioada 10—22 decembrie, 
Teatrul de stat „Valea Jiu-

In

lui" prezintă pentru abo
nați — elevi, ai școlilor și 
liceelor din Vale — spec
tacole cu piesele „Glie 
Voinicul" și „Omul cu mîr- 
țoaga". Spectacolele vor 
avea loc atît la sediu cît 
și pe scenele așezămintelor 
de cultură din municipiu.

EXPUNERE. Teri, în Ca
binetul de informare și 
documentare al Comitetu
lui municipal de partid, 
sub genericul „Vocația de 
pace a poporului român" 
a avut loc, în organizarea 
Consiliului municipal al

organizației pionierilor, o 
expunere, la care au par
ticipat purtători ai crava
tei roșii cu tricolor, mem
bri ai activului pionieresc 
și ai cercurilor de dezba
teri politico-ideologice.
(Al. H.)

ATLAS DE ANATOMIE. 
In librării, pentru medici 
și nu numai pentru el, poa
te fi găsit Volumul al 111- 
lea din „Atlasul de anato
mie", apărut în acest an 
în Editura științifică și en
ciclopedică.

FILM. Pe ecranul Cine
matografului „7 Noiembrie" 
din Petroșani rulează în 
aceste zile, pelicula româ
nească „Dreptate în lan
țuri", la a cărui realizare 
au colaborat și tinerii ac
tori ai 
„Valea 
Bleonț 
(I.V.)

ENIGMA. De peste o săp- 
tămînă, autoturismul Dacia 
1300 2 IID 4934 „zace" pă
răsit la marginea șoselei, 
lîngă Uzina electrică Pa- 
roșeni. Cum, atelierul „ser-

Teatrului de stat
Jiului", Claudiu 

și Patricia Grigoriu.

vice" Dacia se află la nici ] 
100 de metri, nu înțelegem 
„procedura" celui ce a 
părăsit autoturismul care, J 
în paranteză fie spus, " 
curcă de-a binelea < 
lația celorlalte autovehi
cule. E posibil ca 1 
loc să fie și „altceva". (A.T.)

î, în- | 
circu- I 

la mij- I 
a". (ATI IIRubrică realizată de
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| RESPECTAREA CU FERMITATE
l A NORMELOR DE PROTECȚIE A MUNCII I

Pentru
Anul 1985 a fost anul 

In care specialiștii din ca
drul CMVJ și al întreprin
derilor miniere au depus 
eforturi susținute pentru 
îmbunătățirea neconteni
tă a condițiilor de securi
tate a muncii omului și a 
zăcâmîntului. Strădaniile 
și eforturile lor au fost 
orientate spre toate laturi
le activității de protecție a 
muncii, pentru că fiecare 
în parte are un rol deose
bit în creșterea producției 
de cărbune extras în con
diții de deplină siguranță. 
Astfel, la trei dintre unită
țile noastre — respectiv la 
Petrila, Dîlja și Livezeni — 
au fost puse în funcțiune, 
cil dotarea tehnică necesa
ră, noi cabinete de protec
ție a muncii unde întregul 
personal poate fi instruit 
și perfecționat în acest 
domeniu.

S-a insistat pe extinde
rea degazării prealabile a 
stratelor de cărbune, ma- 
jorîndu-se numărul stați
ilor de dagazare locală la 
minele Lonea, Aninoasa, 
Paroșeni și Bărbăteni, ce
ea ce a condus și va condu
ce la scăderea continuă a 
concentrațiilor de gaze pe- 
riculoase, în special a me
tanului. în atmosfera sub
terană a minelor.

Tn ceea ce privește ae- 
rajul, acesta a fost mult

i

I

Oameni ai muncii
din întreprinderile miniere 

aie Văii Jiului!
Respectînd cu strictețe normele de pro- 

. tecție a muncii, puteți desfășura o activitate 
I rodnică la locurile de muncă, puteți obține 
ț producții tot mai mari de cărbune, producti- 
| vități mereu sporite' în condiții de deplină 
ț siguranță a muncii !

Pagină realizată la cererea C.M.V.J.

om și siguranța muncii sale Asigurarea debitelor
îmbunătățit, și rezultatele 
bune obținute irtăresc a- 
ceastă afirmație, prin apli
carea unei noi soluții de 
aeraj. Mai concret, la aba
tajele frontale s-a trecut, 
etapizat, la înlocuirea tu- 
burilor de aeraj cu canale 
scufundate susținute în 
armături TH. Avînd di
mensiuni superioare tu
burilor de aeraj folosite.

Preocupări și realizări în 1985
canalele scufundate asi
gură un debit sporit de 
aer pentru abataje, consti
tuind, în același timp, cea 
de a doua cale de evacua
re a oamenilor din abataj, 
cale de evacuare care ofe
ră condiții mult îmbună
tățite de circulație a per
sonalului. Această nouă 
soluție de aeraj, se aplică 
cu rezultate bune, cum 
mai spuneam, la întreprin
derile miniere Aninoasa, 
Vulcan și Lupeni Totoda
tă pentru creșterea capa
cităților de aerisire a mi
nelor Lonea, Livezeni Pa- 
roșeni, I_ni peni și B-irbă- 
tem au fost puse în func
țiune noi spații principale 
de ventilatoare.

Pentru controlul meta
nului. pentru in'or marca

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I 

____ I

operativa și centralizată 
cu apariția concentrațiilor 
de metan peste limitele ad
mise și pentru a da posi
bilitatea unor intervenții 
operative și eficiente ne
cesare lichidării acestor a- 
cumulări. toate întreprin
derile miniere au fost do
tate eu stații telegrizume- 
trice care funcționează la 
capacitatea normală. In 

perspectivă urmează să se 
monteze și să fie puse în 
funcțiune noi stații telegri- 
zumetrice la minele Valea 
de Brazi, Bărbăteni, Pe
trila, Vulcan și Livezeni. 
Am obținut rezultate deo
sebite în ceea ce privește 
siguranța muncii omului 
din abataje, protecția sa 
împotriva căderilor de roci, 
prin extinderea, la majo
ritatea întreprinderilor mi
niere, a tehnologiei de ex
ploatare cu tavan de re
zistență.

O altă direcție spre care 
ne-am orientat preocupă
rile constă în executarea de 
noi stații de înnămolire și 
rambleu la Petrila, Live
zeni, Vulcan, Paroșeni și 
Uricani cu ajutorul cărora 
prevenim și combatem fo-

Dm cazuri, două avertismente !
O condiție indispensa

bilă unei activități rodni
ce, în deplină siguranță a 
muncii, o constituie și sta
rea psihică în care omul 
se prezintă la locul de 
muncă, ca să nu mai a- 
mintim că trqbuie să fie 
odihnit, cu capacitatea de 
muncă refăcută după orele 
afectate odihnei. Cît des
pre starea de ebrietate ce 
să mai vorbim ! Prevede
rile legale interzic prezen
tarea la locul de muncă 
într-o astfel de stare sau 
introducerea și consuma
rea băuturilor alcoolice în 
incinta unităților economi
ce și instituțiilor. De ase
menea, hotărîtor pentru 
activitatea _ productivă ră- 
mîne și mediul în care 
oamenii muncii își petrec 
timpul liber, înțelegerea 
care există (sau nu) în si
nul familiei. Vă prezen
tăm în continuare două 
cazuri cu sfîrșit dramatic 
în cate, toate cele aminti
te pînă acum, nu au fost 
luate în seamă, au fost 
considerate ca probleme 
minore, fără importanță.

Zidar la IACMM, unita
te economică a CMVJ, S.D. 
deși trecut bine de prima 
tinerețe (era în vîrstă de 
52 de ani), se prezinți» la 
punctul de lucru de la Pe
trila — blocul de interven
ție nr. 3 — după un con-

curile endogene. Tot pen
tru prevenirea și comba
terea focurilor și incendi
ilor subterane, la
IPSRUEEM se află în e- 
xecuție instalații și dispo
zitive care vor fi depozi
tate în subteran, în încă
peri special amenajate, de 
unde să poată fi luate în 
caz de necesitate. Pentru 
completarea apei furniza 
te prin rețelele existente, 
a apei necesare procesului 
tehnologic, dar și preveni
rii și combaterii focurilor 
și incendiilor subterane, 
întreprinderile miniere 
studiază posibilitățile de 
captare a apelor din apro
pierea lor, de pe versanți, 
astfel îneît să-și creeze și 
bazine proprii, un fel de 
stoc-tampon.

Sigur, acestea sînt nu
mai cîteva dintre principa
lele realizări obținute în 
anul 1985, specialiștii 
CMVJ și ai întreprinderi
lor miniere se străduiesc, 
de altfel, zilnic, să creeze 
condiții optime de muncă 
pentru cei care-și desfă
șoară activitatea în subte
ran, astfel îneît să obțină 
ptoducții tot mai mari de 
cărbune în condiții de si
guranță deplină.

Ing. D. RUSTICEANU, 
serviciul protecție a 

muncii din cadrul C.M.V.J.

sum exagerat de alcool cu 
o zi înainte (duminică). A 
venit în stare de ebrietate, 
a mai consumat băuturi al
coolice în timpul lucru
lui ?! Nimeni nu a putut 
da relații precise. Cert este 
că Ia analiza medicală e- 
fectuată — după ce a că
zut de pe schelă, de la e- 
tajul IV — concentrația de 
alcool în sînge era de 3,17 
Ia mie, o concentrație care 
îl apropia de starea de
comă alcoolică. Pentru 
comparație amintim că,
concentrația alcoolică de 
peste unu la mie este con
siderată infracțiune de la 
legile de circulație.

E clar, principalul vino
vat rămîne alcoolul consu
mat, cel care l-a consumat 
fără discernămînt, dar S.D. 
a lucrat singur ? Nu, în 
jurul lui avea cel puțin 
5—6 colegi de muncă. Să 
nu-1 fi văzut nimeni în ce 
stare era, mai ales că lu
crau la înălțime ?

Oricum, conducătorii pro
cesului de producție de la 
acest punct de lucru au 
fost sancționați contra
vențional, dar...

Și încă un amănunt nu 
lipsit de importanță. De
seori, după zilele de odih
nă, S.D. era trimis acasă 
(atunci cînd se prezenta 
la lucru), pentru că nu era 
în măsură să desfășoare o 
activitate productivă în 
condiții normale.

de aer este
Pentru preîntâmpinarea 

, acumulărilor de gaze și J.i 
special a metanului, ina
micul numărul unu pentru 
toți minerii Văii Jiului, o 
primă condiție, și cea mai 
importantă, o constituie 
asigurarea debitului de aer 
pe circuitele principale de 
aeraj sub depresiunea ge
nerală a minei, a locurilor 
de muncă aferente acestora 
(abataje frontale), cît și a 
locurilor de muncă în fund 
de sac, aerisire cu instala
ții de aeraj parțial (aba
taje cameră, lucrări de pre
gătiri și înaintări în pia
tră).

In urma" ultimului con
trol efectuat în bazinul
carbonifer al Văii Jiului
de către cadre tehnico-in- 
ginerești din cadrul CMVJ 
s-a constatat că la toate 
minele sînt asigurate debi
tele de aer necesare pen
tru desfășurarea normală 
a activității de extracție a 
cărbunelui în condiții de 
securitate deplină. Totuși, 
datorită unor neglijențe a- 
tît la nivelul cadrelor de 

j conducere cît și a celor

Cel de-al doilea caz, s-a 
petrecut la mina Petrila. 
De această dată nu alco
olul este vinovat, ci starea 
psihică în care P.G. s-a 
prezentat la locul de mun
că, mai exact o stare de
presivă, rezultatul, firesc, 
al unei agresiuni suferite 
cu o zi înainte. P.G. era 
manipulant la una din 
benzile minei și a fost prins 
de transportor care l-a tî- 
rît 12 m. Cînd a fost găsit 
era... prea tîrziu. La aceas
tă stare depresivă a con
tribuit nu numai agresiu
nea suferită, care sigur a 
avut o influență nefastă 
asupra stării sale psihice, 
dar și mediul în care își 
petrecea timpul liber, o- 
rele afectate refacerii ca
pacității sale de muncă.

Iată, așadar, două ca
zuri în care diminuarea ro
lului ce trebuie acordat re
facerii capacității de mun
că în timpul orelor afecta
te odihnei, starea psihică 
în tare omul trebuie să se 
prezinte la locul de mun
că au atras după sine ac
cidentarea celor în cauză.

Am prezentat aceste do
uă aspecte din dorința ca 
ele să constituie un aver
tisment pentru cei care ne
glijează problemele amin
tite, care nu acordă im
portanța cuvenită folosirii 
firești a orelor de odihnă.

obligatorie !
de execuție, s-au constatat 
unele situații în care lu
crări miniere și locuri de 
muncă nu aveau asigurate 
debitele de aer necesare.

Cele mai deosebite ca
zuri, în acest sens, au fost 
întîlnite Ia minele Livezeni, 
Aninoasa și Paroșeni, da
torită neîntreținerii cores
punzătoare a lucrărilor mi
niere și ale construcțiilor 
de aeraj. Majoritatea acu
mulărilor de metan au 
fost cauzate, tot datorită 
deficiențelor în aeraj, res
pectiv, în aerajul parțial, 
ventilatoare oprite (ne- 
permis acest lucru), nefn- 
treținerea instalațiilor de 
aeraj, neasigurarea ali
mentării duble la ventila
toarele electropneumatice. 
Frecvente acumulări de 
metan, la baza cărora au 
stat ace'eași cauze, s-au 
înreg strat la I.M. Paro
șeni, Lupeni, Bărbăteni și 
Uricani. S-au întîlnit și 
cazuri cînd șefii formați
ilor de lucru nu controlea
ză și nu consemnează, la 
începutul și în timpul 
schimbului, prezența con
centrațiilor de metan, lu
cru obligatoriu din partea 
acestor factori de răspun
dere.

«*

Abateri grave
La un pas de incredibil, 

numai așa poate fi etiche
tat cazul pe care ni l-a re
latat ing. Constantin Ver- 
deș de la ISTPM Petro
șani.

S-a petrecut recent la 
mina Lonea. Minerul șef 
de schimb M.P., — rețineți 
miner șef de schimb — a 
intrat în coioana tubată a 
abatajului unde își desfă
șura activitatea ca să de
blocheze materialul din 
rostogol, ceea ce s-a și în- 
tîmpiat și M.P. a fost sur
prins de cărbunele dez- 
gățat. Consecință tragică.

Pentru că a încălcat nor
mele de protecție a mun
cii, bine stabilite pentru 
astfel de cazuri și care pre
văd că intervenția, în cazul 
blocării materialului, se 
face numai din secția de 
circulație prin ferestrele 
de vizitare sau orificii spe
cial executate, fără a in
troduce în secția de trans
port a materialului dero- 
cat nici o parte a corpului. 

- In caz că intervenția nu 
dă rezultate, trebuie che
mat maistrul care stabi
lește un program special 
de intervenție, ce urmează 
să se desfășoare sub di
recta sa supraveghere. Dar 
aceste măsuri nu au fost 
respectate. M.P. a intrat, 
fără să se asigure, direct 
în coioana tubată. iar con- 
seoințile... nu au întârziat 
să apară.



MIERCURI, 11 DECEMBRIE 1985î P H g O I roșu

Schimburi de mesaje la nivel înalt
Român b-sovietice Româno-chineze

MOSCOVA 10 (Agerpres) 
— Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, au fost 
transmite tovarășului Mi
hail Corbaeiov, secretar 
general al C.C. al
P.C.U.S., și tovarășului 
A.A. Gromîko, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., cele mai cal
de salutări, sincere urări 
de sănătate și succese în 
activitatea pe care o des
fășoară în fruntea P.C.U.S. 
și statului, iar comuniș
tilor sovietici, popoarelor 
Uniunii Sovietice succese 
tot mai mari în opera de 
construire a socialismu
lui și comunismului, în 
întîmpinarea Congresului 
»1 XXVII-lea al P.C.U.S.

Mulțumind pentru me
saj președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a rugat să se 
transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu un cor
dial salut prietenesc și ce
le mai bune urări de să
nătate șl succese în activi
tatea pe care o desfășoa
ră în fruntea partidului și 
statului român, împreună 
cu cele mai sincere urări 
âe noi și mari succese po
porului român în înfăp

Cu prilejul aniversării 
tovarășei Dolores Ibarruri

MADRID 10 (Agerpres). 
— In numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, s-au 
transmis tovarășului Ge
rardo Iglesias, secretar ge- 
aeral al Partidului Co
munist din Spania, un sa
lut cordial și cele mai bu
ne urări.

Tovarășul Gerardo Igle
sias a mulțumit și a rugat 
să se transmită tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cele 
mai cordiale salutări și u- 
rări de noi succese în ac
tivitatea de înaltă răs

TIMP DE DOUĂ ZILE, 
IA PRAGA S-AU DES
FĂȘURAT lucrările sesiu
nii Adunării Federale a 
R.S. Cehoslovace. Depu
tății forului legislativ su
prem au dezbătut și apro
bat proiectele planului eco
nomic și bugetului de stat 
pe anul 1986, precum și al
te proiecte de legi, relatea
ză agenția CTK.

O ACȚIUNE DE BO
ICOTARE a comerțului cu 
jucării care propagă ideea 
războiului a fost inițiată în 
Australia de Comitetul de 
acțiune pentru programe
le de televiziune destinate 
copiilor și tineretului din 
această țară.

ADUNAREA GENERA
LA A O.N.U. A ADOPTAT, 
cu un singur vot împotri
vă, cel al Franței, o rezo
luție care reafirmă suve

tuirea hotărîrilor Con
gresului al XHI-lea al 
P.C.R și în opera de edi- 
licare a societății socialis
te multilateral dezvolta
te in România.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul pri
mirii de către A.A. Gro
mîko, membru al Birou
lui Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., a tova
rășului general-colonel 
Constantin Olteanu, mem
bru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării 
naționale al Republicii So
cialiste România, care e- 
fectuează o vizită oficială 
de prietenie în Uniunea 
Sovietică, la invitația gu
vernului sovietic,

☆
La Moscova au avut loc, 

de asemenea, convorbiri 
între general-colonel Con
stantin Olteanu, membru al 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale 
și mareșalul Uniunii So
vietice S.L. Sokolov, mem
bru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul apără-- 
rii al U.R.S.S., în cursul 
cărora au fost examinate 
probleme de interes reci
proc.

pundere pe care o desfăr 
șoară în fruntea partidu
lui și statului nostru.

Schimbul de mesaje a 
avut loc, la Madrid, cu 
prilejul primirii de către 
tovarășul Gerardo Igle
sias a delegației P.C.R., 
condusă de tovarășul Miu 
Dobrescu, membru al 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Colegiului 
Central de partid, care 
participă la manifestările 
prilejuite de aniversarea 
tovarășei Dolores Ibarruri.

ranitatea Republicii Co- 
more asupra insulei Ma
yotte și cheamă Franța să 
inițieze negocieri menite 
să asigure retrocedarea cît 
mai rapidă a teritoriului 
respectiv, informează a- 
gențiile Router și China 
Nouă. Trei din cele patru 
insule ale arhipelagului 
Comore au obținut inde
pendența în 1975. Cea de-a 
patra, Mayotte, a rămas 
asociată la Franța.

LA BASEL A AVUT LOC 
O REUNIUNE a reprezen 
tanților mișcării de luptă 
pentru pace din Elveția, re
latează agenția TASS. De
legați din partea diferitelor

BEIJING 10 (Agerpres). 
— Un călduros schimb de 
mesaje intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, pre
ședintele Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste, și tovarășul Hu
Yaobang, secretar gene
ral al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Chinez a avut loc la 
Beijing. Tovarășul II u 
Yaobang a primit cu deo
sebită plăcere urările de 
sănătate și de noi și în
semnate succese în activi
tatea de edificare socia
listă a Chinei populare și 
a rugat, la rîndul său, 
să se transmită tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena

Cu prilejul Congresului 
Partidului Comunist din Israel

TEL AVIV 10 (Ager
pres). •— Din ■ partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, au 
fost transmise tovarășului 
Meir Vilner, secretar ge
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist din Israel, un cald sa
lut, urări de sănătate și 
succese în activitatea pe 
care o desfășoară pentru 
îndeplinirea hotărîrilor a- 
doptate de cel de-al XX- 
lea Congres al P.C. din 
Israel, care și-a încheiat 
lucrările la Haifa.

Mulțumind pentru pre
zența unui reprezentant al 
Partidului Comunist Ro
mân la Congres și apreci
ind aceasta ca o manifes

Tovarășul Gustav Husak 
a primit delegația U.G.S.R.

PRAGA 10 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, au fost 
transmise tovarășului Gus
tav Husak, secretar ge
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, pre- 

organizații politice și ob
ștești care fac parte din 
mișcare au discutat diferi
te aspecte ale luptei pen
tru încetarea cursei înar
mărilor, îndeosebi a celor 
nucleare, și preîntîmpinării 
unei asemenea curse în 
Cosmos.

IN CADRUL UNEI CON
FERINȚE DE PRESA la 
Harare, primul ministru 
al Zimbabwe, Robert Mu
gabe, a arătat că autorită
țile de la Pretoria concen
trează trupe la granița de 
sud a Republicii Zimbab
we, relatează agenția 
TASS. El a declarat ca gu
vernul zimbabwean ia mă
suri pentru respingerea 
unei eventuale agresiuni și 
că „șantajul rasiștilor nu 
va împiedica Zimbabwe să 
sprijine mișcările de eli
berare din sudul Africii".

Ceaușescu un cald salut 
tovărășesc și cele mai
bune urări de sănătate, 
mari și noi succese, în 
continuare, în activitatea 
de edificare a socialismu
lui, pentru bunăstarea și 
prosperitatea poporului 
român.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul primi
rii de către tovarășul IIu 
Yaobang a delegației Con
siliului Național al Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste, condusă de 
tovarășa Tamara - Maria 
Dobrin, președintele Exe
cutiv al Biroului Execu
tiv al F.D.U.S., care a e- 
fectuat o vizită în R.P. 
Chineză la invitația Co
mitetului Național al Con
ferinței Consultative Po
litice populare.

tare de solidaritate, tova
rășul Meir Vilner a rugat 
să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cor
dial salut, cele mai bune 
urări de sănătate, fericire 
și noi succese în activita
tea de mare răspundere în 
fruntea partidului și sta
tului în opera de con
struire a socialismului în 
România.

Schimbul de saluturi a 
avut loc cu prilejul primi
ri de către tovarășul Meir 
Vilner a tovarășului Mi
hai Gere, membru suple
ant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
care a reprezentat Partidul 
Comunist Român la lucră
rile celui de-al XX-lea 
Congres al P.C. din Israel.

ședințele Republicii So
cialiste Cehoslovace un 
salut cordial și cele mai 
bune urări de pace, pro
gres și prosperitate popo
rului cehoslovac prieten.

Mulțumind pentru me
saj, tovarășul Gustav Hu
sak a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un 
cald salut tovărășesc, ce
le mai bune urări de să
nătate și multă putere de 
muncă în ampla activita
te pe care o desfășoară 
în fruntea partidului șl 
statului, iar poporului ro
mân prieten, urări de noi 
succese pe calea progresu
lui și dezvoltării multila
terale a României socia
liste. De asemenea, și-a 
exprimat satisfacția pen
tru vizita pe care urmea
ză să o facă în țara noas
tră și convorbirile pe ca
re le va avea cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către tovarășul Gus
tav Husak a tovarășei Li
na Ciobanu, membru al 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului 
Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din 
România.

metiienio
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Zilele fără lu
mini; Unirea: Inimă rece; 
I’arîngul: Toată lumea 
este a mea, I-II.

PETRILA : îndrăgostit 
la propria dorință.

LONEA: Tăunul.

ANINOASA : Gemenii 
în vacanță.

VULCAN — Luceafărul: 
împușcături sub spînzu- 
rătoare.

LUPENI — Cultural : 
Amintirea unei mari iu
biri.

URICANI: Bilet de în
toarceri.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

Autobaza Întreprinderii 
mecanice Timișoara 

cu sediul la I.U.M. Petroșani 
încadrează prin transfer sau direct :

— 5 șoferi posedînd carnete de conducere 
gradele B, C, D și E.

— 2 automacaragii pentru autocran de 5 
și, respectiv, 12,5 tone.

Antrepriza Construcții - Montaj 
Petroșani
încadrează

pentru brigăzile din Valea Jiului, următoarele 
categorii de personal:

■ ingineri sau subingineri constructori» 
cu minim 8 ani vechime

■ muncitori calificați în meseriile: zi
dari, dulgheri, instalatori (sanitari și încăl
zire), sudori, fierari betoniști, parchetarî, 
tîmplari

■ muncitori necalificați în vederea cali
ficării

i ■ pensionari.
încadrarea se va face în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 12/1971 și ale Legii nr. 
57/1974.

Relații suplimentare la compartimentul 
personal — telefon 42450, 42451,

Mica publicitate
ANUNȚURI DE FAMILIE

MAMA, sora și fratele, mulțumim rudelor, co
legilor și prietenilor care au fost alături de noi prin 
prezență și flori la durerea grea pricinuită de moar
tea fulgerătoare a scumpului nostru fiu și frate

NICOLAE KARDOS (23 ani) (5485)

SOȚIA Maria, anunță cu adîncă durere înceta
rea din viață a scumpului său soț

BELEANU AUREL
Inmormîntarea va avea loc joi. 12 decembrie, 

în I’etrila. (548G)

TV.
20,00 Telejurnal.

20,20 Bilanț '81—’85.
Perspective ’86—'90.
De la extensiv la 
intensiv în econo
mia țării.

20,35 Un pămînt numit 
România.
(color).
Emisiune de ver
suri.

20,45 Tribuna TV
Emisiune de dez
bateri politico-ide- 
ologice.

21,00 Film serial.
(color).
„Părinți și copii". i
Episodul 4.

21,50 Telejurnal.

22,00 închiderea progra
mului.
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