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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a avut loc, vineri, 28 
martie, ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic E- 
xecutiv a examinat și aprobat Raportul 
privind analiza pe bază de bilanț a rezul
tatelor obținute pe ansamblul economiei 
naționale, formarea și utilizarea resurse
lor financiare în anul 1985. S-a apreciat 
că realizările înregistrate în îndeplinirea 
planului pe anul trecut și pe întregul 
cincinal 1981—1985 oglindesc eforturile cre
atoare ale poporului nostru, care, strîns u- 
nit în jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
deslasbiat o intensă activitate pentru în
făptuirea obiectivelor de dezvoltare eco- 
netnico-socială a țării stabilite pentru a- 
ceastă perioadă.

Tovarășul Nicolae . CeaUșeseu, apreciind 
rezultatele obținute în 1985, a subliniat că 
ele puteau fi și mai bune dacă în toate 
domeniile și sectoarele de activitate s-ar 
fi acționat cu mai multă fermitate și răs
pundere pentru valorificarea deplină . a 
tuturor posibilităților care s-au creat și 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan la 
un nivel superior de calitate și eficiență. 
In acest sens, secretarul general al parti
dului a atras atenția asupra unor stări de 
lucruri negative care s-au manifestat în 
activitatea din anul trecut, îndeosebi în 
ce privește tendințele de creștere exage
rată a importurilor, de. sporire nejustifica
tă a consumurilor materiale și energetice 
și a indicat să se ia măsuri hotărîte pentru 
lichidarea neîntîrziată a acestei situații.

Pe baza analizei efectuate a fost apro
bat un program de măsuri menit să asi
gure, o dată cu îndeplinirea ritmică a 
prevederilor planului, realizarea unei efi
ciente sporite în toate domeniile de acti
vitate. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in

dicat ca propunerile cuprinse în acest pro
gram să fie îmbunătățite, îndeosebi cu 
stabilirea unor măsuri ferme de normare 
corespunzătoare atît a consumurilor ma
teriale cît și a cheltuielilor de producție,’ 
urmărindu-se reducerea la maximum a a- 
cestora și realizarea, pe această bază, a 
unei eficiențe economice cît mai mari. S-a 
hotărît ca Raportul, cu îmbunătățirile ne
cesare, să fie supus dezbaterii plenarei Co
mitetului Central al partidului.

Comitetul Politic Executiv a analizat, a- 
poi, unele măsuri privind perfecționarea 
activității economice, întărirea autocondu- 
cerii muncitorești și autogestiunii econo- 
mico-financîare. In acest cadru, au fost 
dezbătute propunerile privind normative
le de stabilire a valorii producției în ra
port de fondurile fixe utilizate. Elaborate 
în spiritul indicațiilor date de conducerea 
partidului, normativele propuse---- care
trebuie considerate ca minime — au în ve
dere îmbunătățirea substanțială a randa
mentului de‘ utilizare a fondurilor fixe, 
ceea ce va trebui să determine o creștere 
mai substanțială a producției industriale 
și a eficienței economice, sporirea, pe a- 
ceastă bază, â venitului național. A fost 
discutat, de asemenea. Raportul privind’ 
perfecționarea organizării producției și a 
muncii, modernizarea tehnologiilor de 
fabricație, aplicarea acordului global și 
direct, creșterea eficientei în întreaga eco
nomie. Prin măsurile stabilite, în acest 
sens, se asigură creșterea producției fizi
ce și a celei pentru export peste prevede
rile cincinalului, ridicarea “continuă a pro
ductivității muncii, sporirea rentabilității 
produselor, reducerea mai accentuată a 
cheltuielilor materiale, stimularea colecti
velor de oameni ai muncii pentru depăși
rea sarcinilor de plan și aplicarea fermă 
a noului mecanism economico«-financiar.

(Continuare în pag. a 4-a)
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Sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, președintele 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, vineri, 
a avut loc, Plenara Con
siliului Național al F.D.U.S.

I’e fundalul sălii Atene
ului român, unde s-au des
fășurat lucrările plenarei, 
se afla portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, înca
drat de drapelele țării și 
ale partidului. Semnifica
tiva deviză. „Ceaușescu — 
România — Pace" era în
soțită de simbolurile gra
fice ale Anului internațio
nal al Păcii.

Alături de membrii Con
siliului Național al F.D.U.S., 
în sală erau prezenți nu
meroși invitați.

Ca întotdeauna cînd se 
întîlnește cu oamenii mun
cii, cu reprezentanții or
ganismelor obștești, con

ducătorul partidului și 
statului nostru a fost în- 
tîmpinat, la sosirea în sală, 
cu deosebită căldură și en
tuziasm.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în pre
zidiu au luat loc membri și 
membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., membrii 

Biroului Executiv al Con
siliului Național al F.D.U.S,

Plenara a analizat, po
trivit ordinei dl? zi, acti
vitatea Frontului Democra
ției și Unității Socialiste 
•pentru apărarea păcii și 
securității popoarelor, pen
tru dezarmare și, îndeo
sebi, pentru dezarmare nu
cleară. pentru marcarea în 
Republica Socialistă Româ
nia a Anului Internațional 
al Păcii,

In' cadrul lucrărilor, vor
bitorii au dat glas dorinței 
de pace,. înțelegere și cola
borare a întregului popor

român, voinței sale neclin
tite dt a acționa cu fermi- , 
tate pentru înlăturarea pe- ,'ț 
ricolelor de război, .pentru ;; 
înfăptuirea dezarmării, în 
primul rînd a dezarmării 
nucleare, pentru instaura
rea unui climat de destin
dere și securitate, pentru 
o politică de largă conlucra
re internațională, avîr.d la 
bază principiile deplinei e- 
galrtăți în drepturi, respec
tului independenței și suve
ranității naționale, neames
tecului în treburile interne 
ale altor state. ' ;.

Plenara a dat expresie 
sentimentelor de profundă 
dragoste-și recunoștință pe 
care întreaga noastră nați
une le poartă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, patriot 
și revoluționar înflăcărat, 
a cărui neobosită activitate1 
a fost și este consacrată

(Continuare in pag a 4-a)
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CU PLANUL TRIMESTRIAL ÎNDEPLINIT

Chemarea la întrecere a 
minerilor de la Lonea, 

acoperită în remarcabile 
{ fapte de muncă

■ MINERII DE LA LONEA AU EXTRAS 
i IN MARTIE 6400 TONE DE CĂRBUNE PESTE 

?IAN, REPREZENTIND CEA MAI MARE PRO
DUCȚIE SUPLIMENTARA OBTINUTA INTR-O 
SINGURA LUNA ■ DE LA ÎNCEPUTUL ANU- 

j LUI PLUSUL ACUMULAT SE RIDICA LA PESTE 
I 13 000 DE TONE. ■ Productivitatea muncii, la 

nivelul întregii activități, a fost depășită, în 
I medie, cu 200 kg pe post ■ CU CELE 9 300 

TONE EXTRASE SUPLIMENTAR DE LA ÎNCE
PUTUL ANULUI MINERII SECTORULUI IV SE 
AFLA PE LOCUL I în întrecerea socialistă pe 
mină. ■ ÎNSEMNATE PLUSURI RAPORTEAZĂ 
IN ACEST ÎNCEPUT DE AN SI MINERII DIN 
SECTOARELE I, III Șl MICROCARIERA JIEȚ.
■ In ultimele zile din această lună TOATE 
CELE CINCI SECTOARE DE PRODUCȚIE SE 
ÎNSCRIU CU SARCINILE DE PLAN REALIZATE 
SI DEPĂȘITE, deci reviriment la sectoarele II 
?iV.

Faptul că au lansat chc- ral pentru a fi mereu în 
marea la întrecere, pe a- fruntea bătăliei pentru a 
nul 1936, către toate urii- da țării mai mult cărbu- 
tățile miniere din ramu- h< . Prinir-o mobilizare 
ra Carbphiferă a țării a 
constituit pentru colec- Gheorghe BO TEA
tivul de. la I.M. I.oneâ un------------------------------------
puternic stimulent mo- (Cont. în pag. a 2-a)

I.P.S.R.U.E.E.M. PETROȘANI 

însemnate depășiri 
la producția marfă'
CU PLANUL TRIMES

TRIAL ÎNDEPLINIT ÎNA
INTE DE TERMEN SE 
PREZINTĂ SI COLECTI
VUL IPSRUEEM PETRO
ȘANI, care, la zi. în luna 
martie, raportează depăși
rea indicatorului produc
ție marfă cu 590 000 lei, 
producția marfă realizată 
suplimentar de la începutul 
anului cifrîndu-se la 3 mi
lioane lei.

Dințre succesele acestui 
harnic colectiv de. muncă 
mai reținem că 'PLANUL 
LA EXPORT, PE PRIME
LE TREI LUNI, ÎNREGIS
TREAZĂ O DEPĂȘIRE DE 
40 LA SUTA. In februarie, 
de la această întreprinde
re au fost expediați 500 
stîlpi hidraulici cu care vor 
fi echipate două abataje în 
R.P. Chineză. La montarea 
lor își vor da concursul și
specialiști, din cadrul uzi
nei.

Tot în a doua lună a a- 
nului, au fost expediate, de 
astă dată pe continentul a- 
friean, 2300 armături de 
mină

Dintre formațiile care au 
avut și au. în continuare, 
o contribuție hotărâtoare

în asigurarea onorării la 
termen a contractelor cu 
partenerii externi, prevă
zute pentru următoarele 
trimestre ale anului, pot 
fi amintite cele conduse de 
Nicolae Borbely și Con
stantin Ionescu, clin cadrul 
secției din Vulcan, coordo
nată de maistrul .princi
pal Mihai Gudas, și brigă
zile de meseriași în frun- 

„tea cărora se află Vasile
Voiculescu și maistrul Ni
colae Gugiu. \

Deosebit de important 
este faptul că, paralel cu 
livrarea la termen și de 
calitate a produselor enu
merate, au fost asigurate,. 
îu cantitățile necesare, și 
piesele de schimb .pentru 
utilajele miniere livrate
în țară și peste hotare. 
(Gh.O.) '

Ioan Știrbim, Dorel Timuș și Valentin Iliev — trei dintre tinerii electroniști ai 
secției „automatizări" de Iu IPSRUEEM, lucrînd la verificarea unor instalații. 

Foto: Robert TA VIAN

EXPERIENȚA ÎNAINTATA - 

VALOARE COLECTIVA 

Creșterea productivității muncii 
cale sigură de sporire a producției

In numărul de astăzi al ziarului*, colectivul de 
muncă de la mina Aninoasa împărtășește din expe
riența sa în ce privește ridicarea randamentelor pe 
post. :

La masa rotundă organizată de redacția „Steagul 
roșu" au luat parte: ing. Petru Her, inginer șef pro
ducție; ing. Gheorghe Rancea, inginer șef cu secu
ritatea minieră; subinginer Hodor Zian, șef sector; 
ing. Ghgorghe Negruț, șef sector; subinginer Dorel 
Nica, șef sector; minerii șefi de brigadă Vașile Flo- 
rea, Iosif Prisecan, Gheorghe Munteanu, Ion Moca, 
Mihai Iura, Radu Pîrciu, Gheorghe Mununar, Iosif 
Costinaș; maiștrii minieri Miron Rădoi și Clement 
Crăciun, Dezbaterile, consemnate de 
reporterii noștri Dorin Gheța, C.T. Diaconu și 
Gheorghe Olteanu, au pornit de la faptul că, datori
tă condițiilor specifice de zăcămînt, la mina Aninoasa 
se folosește o mare diversitate de tehnologii, al căror 
scop comun este creșterea productivității muncii la 
fiecare loc de muncă, în fiecare abataj.

Aspectele problemei. dezbătute, in 
pagina a 3-a.

C E T Â Ț E N I!
Oameni ai muncii din întreprinderi!

PRIMELE SEMNE ALE PRIMĂVERII CHEAMA PE TOTI GOS
PODARII LA CURĂȚENIE I

Astăzi și mîine, în întreaga Vale a Jiului, vor avea loc ample 
acțiuni de gospodărire și înfrumusețare a localităților.

PARTICIPAȚI IN NUMĂR CIT MAI MARE, la acțiunile organi
zate în cartierele de locuințe, in incintele întreprinderilor și insti
tuțiilor, dind dovadă de înaltă responsabilitate civică!
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Pentru oameni, pentru lărgirea orizontului lor cultural

Valențe educative ale timpului liber
RED. : In ce măsură co

respund cerințelor acțiu
nile organizate pentru mi
nerii aflați în zi de re
paus ?

Gheorghe Șerban: De o 
bună perioadă de tâmp s-a 
trecut la acest nou sistem 
de lucru, sistem care, pe 
zi ce trece, își dovedește 
eficiență economică. Pentru, 
comitetul sindicatului or
ganizarea plăcută și instruc
tivă a timpului de odihnă 
<il minerilor constituie o 
preocupare' permanentă. 
Acțiunile ce le organizăm 
In întreprindere, la club, 
Sn incinta bazelor sportive 
ți de agrement, în cămine
le de nefamiliști, pentru a 
atrage cît mai mulți parti- 
cipanți, tjebuie să răspun
dă pe' deplin cerințelor 
oamenilor.

Aurel Hlușcu: Pe prim 
plan situăm manifestările 
artistice. Formațiile clubu
lui Sînt prezente pe scenă 
«el puțin o dată pe săptă- 
tnînă. Dacă adăugăm cele 
patru spectacole de cinema 
săptămînale, precum și 
spectacolele oferite de Tea
trul de stat, de Casa de 
cultură din Petroșani sau 
alte ansambluri profesio
niste, acoperim, spunem noi, 
zilele săptămânii. ;

Ion Păducel: Tinerii își 
au, în cadrul clubului, ac
țiunile lor specifice 
dansul și muzica, însoțite 
de. concursuri gen „Cine 
știe, răspunde”, organiza

Primăvară în orașul de la poalele Paringului înzăpezit. Foto: Al. TĂTAR
v

Remarcabile fapte de muncă
Ida NEVEZY,

I.C. Vulcan

In orașul Petrila, zilnic, 700 de oameni ai mun
cii de Ia cele două întreprinderi miniere — Petrila 
și Lonea — sînt în zi de odihnă, iși refac forțele. 
Firesc, se naște întrebarea: ce oferim acestor oameni 
aflați in zi de odihnă pentru ca timpul să fie petre
cut instructiv și plăcut?

. ' . Pe această temă am purtat, la I.M. Petrila, un 
dialog cu Gheorghe Șerban, președintele comitetu
lui sindicatului, din întreprindere, Ion Păducel, se
cretar al comitetului U.T.C. și Aurel IIlușcu, directo
rul clubului.

te în zilele d< joi, sîmbătă 
și duminică.

RED.: Alături de mani
festările artistice...

G.S.:  Pentru că sîntem 
tot la capitolul cultură, aș 
menționa efortul bibliote
cii clubului de a organiza 
prezentări de carte, ’pre
cum și biblioteci volante 
la mină și în căminele de 
nefamiliști.

A.H.: De fapt clubul mi
nei aparține întregului o- 
raș. Astăzi vom găzdui un 
colectiv muncitoresc har
nic, este vorba de colegii 
de la fabrica de mobilă. 
Cum . s-ar spune,, „clubul le 
aparține”. Sînt destul de 
numeroase cazurile în care 
unul din soți muncește la 
mină, iar celălalt. într-un 
alt domeniu. Și eu, ca și 
colegul meu de la clubul 
minei Lonea, Zoltan Pop, 
sîntem directorii unor ins
tituții de cultură ale orașu
lui. Ne depășim stadiul de 
așezământ cultural sindical 
de întreprindere. De altfel. 

colaborăm- excelent cu clu
bul din Lonea, încercăm sâ 
nc reunim forțele ' artistice 
pentru a oferi, cu mijloa
ce proprii, programe de 
calitate.

RED.: In afară de acțiu
nile educative, culturale, 
artistice ?

I.P.: Drumeția, sportul,
practic mișcarea în aer li
ber.

G.S.: Dispunem de arenă 
pentru popice, de mese de 
tenis, de șah, curînd starea 
timpului ne va permite me
ciuri de fotbal. La mare 
trecere se află campionatul 
între sectoare.

A.H.: Nu mi se pare, că 
tot ceea ce facem este su
ficient. Personal aș dori 
mai multa inițiativă din 
partea sectoarelor, ale, gru
pelor sindicale. Ei știu 
exadt cine sînț cei aflați în 
zi liberă. Cabana noastră, 
„Lunca Florii”, este des
chisă tot timpul. O drume
ție, alături de familie și 
colegi pînă la cabană ur
mată de o seară distrac

tivă unde noi. clubul, să 
fim prezinți cu formațiile 
noastre artistice — iată 
o idee pc care o dorini pre
luată și aplicată. S-ar 
realiza astfel pe lingă des
tindere și refacere psihică, 
acra sudare a colectivelor.

I.P.: Nefamiliștii nu ră- 
mîn în afara atenției. Și 
căminul „Sadoveanu” va 
dispune, în curînd, de o 
bază culturală corespunză
toare. Aici locuiesc 600 de 
tineri de la cele două în
treprinderi miniere.

G.S.: Pentru recuperare 
fizică am obținut încă 40 
de locuri pentru excursii 
în stațiunea Geoagiu, ofe
rind fruntașilor și famili
ilor lor, clipe de destinde
re binemeritată în zilele 
libere.

RED.: Așadar, inten
ții bune, preocupare a- 
tentă. Este nevoie însă 
de a spori calitativ fie
care manifestare. Numai 
astfel minerii vor veni eît 
mai des la club. Munca 
de educație, munca de 
formare a conștiințelor 
depusă cu migală, de la 
om la om, nu se întreru
pe niciodată, trebuie or
ganizată cu program 
continuu. Ea nu are voie 
să cunoască zi de repaus. 
Atunci minerii vor veni 
totdeauna cu bucurie la 
club, la manifestările 

organizate cu pasiune 
pentru ei.

H. ALEXANDRESCU

CONFECȚII
PENTRU EXPORT

La sfîrșitul acestei șăp- 
tăijțîni, de la întreprinde
rea de Confecții din Vulcan 
urmează, să fie livrat bene
ficiarilor externi un nou 
lot de produse: 549!) cos
tume de vară, în valoare 
de 2 600 000 lei.

Printre formațiile care, 
lună de lună, obțin rezul
tate de seamă, realizînd la 
termen și de calitate în
tregul sortiment de confec
ții destinat exportului, se 
află cele conduse de Victo
ria Enc. Carolina Banhăzf, 
Maria Dul, Elena Mandia 
și Catalina Block.

< artea, un prieten al tineretului, permanent găsită 
Ia librăria „Ion Creangă” din Petroșani.

Vacanța școlară de primăvara
La 5 aprilie, după ultima 

oră de curs, începe vacan
ța școlară de primăvară. E- 
levii claselor I—VII vor 
relua cursurile la 21 apri
lie, iar cei din clasele 
VIII—-XII, Ia data de 14 
aprilie. In acest interval,, 
mulți dintre ei se vor odih
ni în tabere organizate pe 
Valea Prahovei și a Oltu
lui, în stațiunile Slănic Mol
dova, Herculane, Soveja, 
Vatra Dornei, precum și pe 
litoral, vor lua parte la 
excursii și drumeții pe fru
moase trasee turistice, la 
locuri și monumente, isto
rice. Tot în vacanța de pri
măvară, vor avea loc eta
pele republicane ale tradi
ționalelor olimpiade în do
meniul principalelor obiec- 
te de studiu și ale concur
surilor școlare pe meserii, 
manifestări cultural-ârtis- 
tict înscrise în programul 
Festivalului național „Cîn-

S ■■■■!■ UIIIIIIIIIIII

Acțiuni
Organizația U.T.C. de la

I.M.  .Uricani' a mobilizat un 
njsire număr de tineri la o 
acțiune de muncă patrio
tică în subteran. Tinerii au. 
lucrat în sectorul IV la des
congestionarea galeriilor, 
curățenie pe lîngă benzile 
transportoare, asigurarea 
locurilor de muncă cu ma
terialele necesare. c

S-au evidențiat tinerii 
loan Nicodim. Pompei Ia- 
cov, Vasile Macovei, Mar- 

I cel Anghelina din organi- 

tarea României”, precum și 
gale de film reunind peli
cule artistice, documenta
re și de animație.

Cluburile de vacanță, ca
sele de cultură vor găzdui 
întâlniri ale elevilor cu ac
tiviști de partid și de stat, 
oameni de cultură și ști
ință care vor prezenta sem
nificația și importanța a» 
niversării a 65 de ani de 
la crearea Partidului Co
munist Român, inițiativele 
de pace cu larg ecou in
ternațional ale conducăto
rului partidului și statului, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, precum și as
pecte ale participării tine
retului României socialis
te la acțiunile consacrate 
păcii și dezarmării. Pe toa
tă durata vacanței se vor 
desfășura manifestări ce 
vor marca Anul Interna
țional al Păcii.

(Agerpres)

u t e c i s t e
zația nr. VI, Onorel Blidar, 
Alfred- Ciora. Constantin 
Buzilă din. Organizația nr. 
V, Cornel Braia din orga
nizația I și Zoltan Tpkes 
din organizația nr. IV.

Cu această acțiune, orga
nizația U.T.C. de la I.M. 
Uricani raportează înde
plinirea în proporție de 50 
la sută a planului economic 
anual.

Florin BEJAN, 
Uricani

(Urmare din pag. 1)

de excepție minerii din 
acest colectiv au reușit, 
în acest prim trimestru 
al anului, să-și depășeas
că ritmic sarcinile pla
nificate, în medie, cu* o 
sută tone pe zi în pri
mele două luni din a- 
cest an, iar în martie au 
obținut plusuri de peste 
200 de tone pe zi, ceea ce 
le-a adus de la începutul 
lunii o depășire’ de 6400 
de tone. Este cel mai ma
re plus înregistrat de a- 
cest colectiv, într-o singu
ră lună, în ultimii 15 ani. 
Cu aceste 6400 tone extrase 
suplimentar în luna mar
tie, plusul acumulat de la 
începutul anului de mine
rii de la Lonea se ridică la 
13 300 de tone. La obține
rea acestor rezultate, me
rite deosebite revin fronta- 
liștilor din brigăzile condu

se de Grigore Mîndruț, Flo
rea Anton și Gheorghe Lip
sa din sectorul. IV, sector 
care înregistrează cel mai 
mare plus în acest început 
de an — 9 300 tone. In a- 
batajele acestor brigăzi 
productivitatea muncii re
alizată a fost depășită, în 
medie, cu 1500—2000 kg 
pe post. Peste 5400 de tone 
au extras suplimentar în 
acest început de an și mi
nerii din microearieră Jieț, 
iar la rîndul lor minerii 
din sectoarele I și III au 
extras împreună peste pre
vederile de plan aproape 
5000 tone de cărbune. La 
baz i depășirii sarcinilor de 
plan atît la nivelul sectoa
relor cît'.și al minei stă 
depășirea productivității 
muncii, în medie, 
cu peste 200 kg pe 
post, pe ansamblul ac
tivității. De remarcat că, 
începând cu ultima decadă 

a lunii martie s-a produs- 
reviriment și la sectoarele 
II și V. ale căror realizări 
zilnice s-au ridicat peste 
nivelul sarcinilor planifi
cate, avînd condiții ca în 
următoarele luni să-și rea
lizeze și ele sarcinile de 
plan.

„Mobilizați de organi
zațiile de partid din ca
drul sectoarelor, așa cum 
ne spunea inginerul șef al 
minei, ing. Ion Mîrlogeanu, 
minerii de la Lonea sînt 
ferm hotărîți să întîmpine 
glorioasa aniversare a 65 
de ani de la crearea Parti
dului Comunist Român- cu 
rezultate din ce în mai 
bune, producția extrasă 
suplimentar să ajungă la 
15 000 tone de cărbune”. 
Este un angajament care 
stă în puterea colectivu
lui de a-1 onora, așa cum 
au făcut-o și pînă acum.

CONSECINȚA 
RISCULUI

In cele din urmă acci
dentul a fost evitat... A- 
nalizînd însă. cauzele ca
rt au produs derobarea 
autoturismului I HD 648.1, 
agenții de circulație au 
descoperit că posesorul 
său Adalbert Kato s-a ur
cat la volan sub influen
ța alcoolului. Gravitatea 
abaterii sale a fost sanc
ționată prompt și pe mă
sură, aceleași consecințe 
le-a suferit conducătorul 
auto amator Carol Szabo, 
care și-a închipuit că, în 
starea de miraj bachic,' 
împintenează mai abitir 
caii putere. Un alt acolit 
al alcoolului, Florea Miu- 
lescu (31 HD 3657), s-a 
ales, cum e și firesc nu 
numai cu suspendarea 
permisului de circulație.

'■stop’
RECOMANDĂRI

• Pe arterele de circu- patru benzii Conducătorii 
lație din municipiul nos
tru au reapărut bicicliș- 
tii și motoriștii. Pentru 
a nu fi implicate în eve
nimente rutiere, mai ales 
în timpul serii și noap-, 
tea, bicicletele trebuie e- 
chipate corespunzător cu 
catadioptrii la roți sau în 
spate. Cei aflați la ghi
donul motoretelor sau mo
tocicletelor au datoria să

☆

ia în seamă necesara pe
rioadă de reacomodarc la 
traficul rutier, în acest 
scop este binevenită re
capitularea prevederilor

această 
evitării

• In zona cartierului 
Aeroport din Petroșani se 
execută lucrări de lărgi
re a arterei principale pe

Duminică, 30 _____
a.c., au dreptul de circu
lație autoturismele pro
prietate personală al că
ror terminal numeric este

regulam entului de circu
lație.

auto au obligația sâ re
ducă viteza din 
zonă, în vederea 
accidentelor.

CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circu
lație al Miliției munici

piului Petroșani

martie

vo informăm
IN CURS DE EDITARE, 

un nou volum de reportaje 
literare inspirate din mun
ca și viața minerilor din 
Valea’Jiului. Autori — un 
grup dc scriitori din Cluj- 
Napoca, București, Brașov, 
Craiova și Petroșani. Vo
lumul se va găsi în libră
rii la sfîrșitul lunii apri
lie. (Al.H.)

CURĂȚENIE. Gospoda- în aceste zile la acțiunea 
rii, în prag de primăvară, 
își fac ordine și curățenie 
în casă și în jurul ei. Așa 
au procedat și oamenii 
muncii de Ia restaurantul 
„Jiul” în zilele de 26 și 27 
martie cînd au efectuat o 
amplă curățenie de primă
vară în tot localul. Aseme
nea acțiune a desfășurat și 
magazinul alimentara 131.
(A1.1I.)

de muncă patriotică vizînd 
înfrumusețarea principa
lelor artere ale orașului. 
S-a făcut curățenie în Jurul 
școlii și s-ău amenajat spa
țiile1 verzi de pe Bulevar
dul Victoriei și strada Re
publicii (Gh.O.)

Comitetul municipal al 
U.T.C. Vor participa echi
pe reprezentative ale tutu
ror liceelor din Valea Jiu
lui. (Gh.O.)

LA RINDUL LOR, 120 de 
c levl ai claselor a IX-a și 
a X-a de la Liceul indus
trial din Vulcan participă

METEOROLOGICA. Pe 
pârtia din masivul Paring, 

” deși sîntem la sfârșit de 
martie, încă se poate schia. 
Stratul de zăpadă măsoară 

HANDBAL. Duminică, 30 47 cra, Vîntul va sufla slab,
martie, la Liceul industri- pînă la moderat. In Petro- 
ăl din Vulcan se va desfă
șura etapa municipală a 
campionatului de handbal, 
turneu organizat de către

șani temperatura maximă 
Va atinge plus 12 grade, 
iar pe pîrtie termometrul 
va urca în cursul zilei pînă 
la 8 grade. (Al.II.)

RETRO (?). Informăm 
responsabilii cu propagan
da vizuală și colectivele de 
redactare a gazetelor de 
perete de la I.M. Livezeni 
că gazeta „Minerul” cu
prinde un articol din’ 31 ia
nuarie 1986. Gazeta ODUS 
informează asupra... pre
gătirilor de iarnă, cea sati
rică „Mlnerică” e... goală, 
iar gazeta comitetului de 
sindicat anunță repartiția 
biletelor de odihnă din luna 
februarie.

la Atena, luptătorul Aron 
Cîndea, titularul catego
rici 68 kg, la stilul libere, 
al divizionarei A Jiul Pe
trila și al naționalei 
clasat pe locul scund

s-*a 
. __ la

marele turneu de la Frei
burg (R.F.G.) desfășurat în 
compania a 200 de sportivi 
din 20 de țări, (I.V.)

Rubrică realizată de 
Tibcriu SPĂTARII

I 
I 
I1 
I

LUPTE. Cu puțin timp 
înaintea campionatelor de
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lExperiența înaintată-1 CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 
valoare colectivă ( cale sigură de sporire a producției
REDACȚIA: Să pornim de la o realitate specifică minei Aninoasa: o mare diversi

tate de tehnologii și, implicit, o multitudine de aspecte interesînd creșterea productivi
tății muncii.

REDACȚIA: Cum vă preocupați de 
stabilizarea nou încadraților Ja mina dum
neavoastră? ■

ING. PETRU HER: In
tr-adevăr, în subteranele 
minei noastre .există teh
nologii de la abataje came
ră, unde se lucrează cu 
perforare și pușcare, pînă 
Ia frontalele1 dotate cu com
plexe mecanizate, de înalt 
randament tehnic. Aceas
ta datorită tectonicii ză- 
cămîntului, dispunerii stra
ielor de cărbune; Rezultă, 
deci, că și problema pro
ductivității muncii se pu
ne în mod diferit, aș pu
tea spune diferențiat în 
raport eu fit care loc de 
muncă. Oricît de Specifice 
ar fi însă aceste acțiuni, 
aceste modalități de influ
ențare, de creștere a ran
damentelor pe post, un 
numitor corriun există: 
productivitatea muncii este 
pîrghia cea mai importan
tă pentru realizarea pla
nului.

VASILE FI.ORE A: Eu am 
trecut prin toate aseme
nea tehnologii, pînă a a- 
junge la abatajul frontal 
cu complex .mecanizat. Am 
obținut, cu brigada mea, 
productivități ridicate, de 
12 tone, pe post, cu vârfuri 
de pînă la 17 tone pe post. 
In ce condiții am realizat

REDACȚIA: Care este rolul șefului de 
schimb în asigurarea bunului mers al ac
tivității?

IOSIF COSTINAȘ: Ro
lul șefului de schimb este 
foarte, foarte . important. 
Și să njj fiu înțeles greșit;, 

. este tot atît dc important 
ca al șefului de brigadă, 
care lucrează numai pe 
schimbul I.

CLEMENT CRĂCIUN: 
Cea mai bună dovadă: un
de sînt șefi de schimb cu 
experiență și disciplinați, 
care știu cît să le ceară oa
menilor, brigada merge 
bine — cum este cazul 
formațiilor conduse de 
Prisecan și Florea, Dar am 
avut și șefi de schimb care 
au făcut... nemotivate. Și 
atunci ce și cum să le mai 
pretindă ortacilor ?

SING. HODOR ZIANi 
Șeful de schimb este cel 
ce impune ritmul de lu
cru... -

SING. DOREL NICĂ i 
Am avut, la noi, la sector, 
o brigadă gata să se destra
me tocmai din pricina șefi
lor de schimb care nu-și 
vedeau de treabă. Am a- 

aceste' productivități ? Nu 
este nici un secret: am ac-, 
ționat pentru prevenirea 
defecțiunilor la utilaje și 
am respectat, întocmai, 
tehnologiile de lucru.

MIHAI IURA: Ce spunea 
colegul nostru de la fron
tal este valabil și pentru 
abatajele cameră. Și aici 
respectarea tehnologiei de 
lucru este indispensabilă 
obținerii unor productivități 
ridicate pe post. Experien
ța mea și a ortacilor mei o 
demonstrează din plin. Am 
ajuns, astfel, la producti
vități cu o tonă mai mare 
decît cele planificate.

IOSIF PRISECAN. Noi 
ne desfășurăm activitatea 
într-un abataj cu susținere 
individuală și, Prescind 
productivitatea cu peste do
uă tone pe post am înre
gistrat, de la începutul a- 
nului, o producție supli
mentară de aproape 1200 de 
tone de cărbune. Din ex
periență, pot să spun că este 
bine ca , într-un abataj, 
chiar și cu altă tehnologie 
decît a noastră, să ai. cît 
mai multi oameni care să 

dus un nucleu de la altă 
formație, și, în mai puțin 
de o săptămînă, producti
vitatea muncii a început să 
crească și s-au redus foar
te mult absențele demoti
vate;

IOSIF PRISECAN: Să 
iei mineri buni dintr-o bri
gadă și să-i faci .șefi de 
schimb în alta este o solu
ție de moment, riști să slă
bești chiar formația bună.

GHEORGHE MUNTEA- 
NU: Da, da... Cel mai bine 
este ca fiecare brigadă să-și 

^crească șefii de schimb de 
care are nevoie. Și cum 
și-i crește, așa-i are.

SING. HODQR ZI AN i 
In privința aceasta nu se 
poate" da o rețetă. Se proce
dează în funcție de situa
ția existentă, de oamenii 
de care dispui. Cert este 
faptul că pregătirea șefi
lor de schimb este un ele
ment hotărâtor, care tre
buie avut în vedere de 
fiecare brigadă și fiecare 
sector.

știe să facă cel puțin două, 
trei operațiuni.

VASILE’FLOREA: Are
dreptate' Prisecan. Și la noi 
în formație, majoritatea mi
nerilor stăpînesc mai multe 
operațiuni și, atunci când 
este nevoie, pot fi trecuți 
de Ia una la alta. Și ăsta în
seamnă policalificare. Nu
mai pe combină rămîn com- 
bainierii.

CLEMENT CRĂCIUN: 
La cele spuse pînă acum 
vreau să mai subliniez un 
factor important în crește
rea productivității munciii 
disciplina, sub toate aspec
tele ei, dar mai dies res
pectarea cu strictețe a 
disciplinei tehnologice. '

ING. GHEORGHE RAN
GE \. Așa este, pentru că 
resjx ctarea disciplinei . în 
muncă și a celei tehnologi-, 
ce este o condiție esențială 
în asigurarea securității 
muncii: în subteran: Numai 
într-un asemenea climat.

REDACȚIA: La
tursurite de calificare, 
firește, minerii își în
sușesc cunoștințele 
necesare...

IOSIF COSTINAȘ: Teo
retic, da ! Dar nu este su
ficient. Practic, verificarea 
acestor cunoștințe ar tre
bui să se facă, jos, în sub
teran. Și abia după aceea 
să li se elibereze diploma 
de miner.

GHEORGHE MUNU-
NAR: Sigur, pentru că — 
și nu sînt rare cazurile — 
avem mineri tobă de carte, 

■ dar unii nu știu să șoroleas- 
că un lemn- sau să bată 
găurile. îmi amintesc că, 
mai d< mult, calificarea se 
făcea la locul de muncă, și 
nu ora rău. Nici acum nu-i 
rău, dar lipsește verifica
rea practică. 

de deplină siguranță, mi- 
nerul poate obține produc
tivități sporite și, bineînțe
les, producții tot mai mari 
de cărbune. De aceea, atît 
conducerea minei, cît și fie
care șef de brigadă său de 
formație de lucru punem 
un accent deosebit pe res
pectarea disciplinei în 
muncă — de la prezența 
la șut, folosirea integrală a 
timpului de lucru, pînă la 
respectarea tehnologiilor 
specifice fiecărei metode de 
exploatare, dar .și a norme
lor de protecție a muncii. 
Aceasta, desigur, trebuie să 
fie o atitudine' permanentă, 
care să se regăsească în 
fiecare zi, la fiecare loc de 
muncă, pe fiecare schimb.

REDACȚIA: Deseori, în cursul dezba- REDACȚIA: Ritmul
terii, s-au făcut reft

ING. GHEORGHE RAN- 
CEA: Și nu întâmplător.
Oricît de perfecționate ar 
fi utilajele și metodele de 
exploatare, fără o. discipli
nă fermă, mă refer și la 
disciplina muncii și la cea 
tehnologică, rezultatele nu 

: vor fi cele dorite. Și nici 
cerințele normelor de pro
tecție a muncii nu sînt în
deplinite.'

: . RADU PÎR,CIU: Disci
plina pornește de la șeful 
de brigadă: asta presupu
ne șă știi ce să dai de lu
cru omului, dar și să-l ur
mărești să facă ceea ce i-ăi 
cerut.

GHEORGHE MUNTEA. 
NU: Păi da, mâi sînt unii, 
mai ales dintre tineri, care 
în loc să facă ceea ce Ie 
spui, mai bine încearcă :șă 
plece din brigadă. • Ba,- 
sînt unii care, cînd îi iei 
la rost, încep cu „Să vezi,' 
nea’ Gheorghe..." Dar le-o 
retez scurt: „Nici uri nea’ 
Gheorghe 1 Eu am fost la 
șut, tu ai lipsit! Și din cau
za ta pierdem toți".

MIRON RADO!: Bine
zice Munteanu. Că sînt unim

ION MOCA: In primul 
i’înd, îi ajutăm să se. a- 
dapteze condițiilor speci
fice din subteran. In ca
drul formației, îi dăm pe 
lîngă mineri cu experiență, 
pînă cînd ne-am convins, 
ca să zic așa, că stau pe 
picioarele lor.

SING. DOREL NICA i 
Dar și în formații foarte 
bune, pentru că, realizând 
cîștiguri mai substanțiale, 
încă de la început, le de
monstrăm că- retribuțiile 
sînt în funcție de munca 
depusă, de gradul de ordi
ne si disciplină.

GHEORGHE MUNTEA- 
NU: Cei care' doresc . să se 
încadreze lă mina noastră 
ar trebui mai bine veri
ficați. întrebați, serios, da
că au de gând șă lucreze 
cum trebuie, sau doar au

iri la disciplină..■
care-și folosesc marca doar 
pentru masă, nu și la lăm- 
părip, pentru a intra în 
șut. Vin să mănînce și pe 
urmă pleacă. Trebuie făcut 
ceva și în această direcție!

SING. DOREL NICA : 
Ar trebui măsuri mai dras
tice cu bei certați cu disci
plina. Noi îi desfacem con
tractul dosmuncă, și el poa
te să stea liniștit, fără să 
lucreze, luni de zile, dacă; 
nu săvârșește ceva care să 
atragă .atenția organelor de 
ordine,: Ar fi bine, să exis
te o colaborare mai strân
să între conducerea minei 
și organele de ordine, pen
tru aplicarea legilor în 
vigoare, în asemenea ca
zuri, Tei care, prin atitu
dinea lor, perseverînd în 
abateri, st exclud dintr-un 
colectiv mineresc, nu își 
mai au locul în nici p-mină 
și în nici o localitate din 
Valea Jiului.

ING. GHEORGHE NE
GRI"!': In felul acesta s-ar 
rezolva mai, bine și pro
blema locuințelor pentru 
cei care, intr-adevăr, vor 
sa lucreze ia mina noastră 
sau hi alte mine din Valea 
Jiului. 

plecat așa, într-o plimbare 
prin Valea Jiului. Și, poa
te, ar trebui Să ne uităm 
mai atent prin cartea lor 
de muncă: cei care n-au 
pus umărul la treabă în 
agricultură sau pe șantie
re, nici în minerit nu vor 
face mare lucru.

ING. GHEORGHE NE- 
GRUȚ: Trebuie, cu toții, 
să le insuflam disciplina 
muncii în minerit. Să le a- 
rătăm, clar, că este o me
serie frumoasă, dar care 
presupune seriozitate, în 
primul rînd.
GHEORGHE MUNUNAR: 

Asta ar trebui să le-o spu
nă,: mai întîi. recrutorii card 
pleacă în alte județe. Nu 
să le prezinte lucrurile nu
mai în roz, sau să se ducă 
cu fișa de plată a unor șefi 
de brigadă ca Floarea sau 
Prisecan.

de dezvoltare edili- 
tară a comunei Ani
noasa corespunde so
licitărilor?

IOSIF COSTINAȘ: Ani
noasa de azi e cu totul al- 

, ta decît acum 28 de ani, 
cînd .am venit eu. Am stat, 
cu familia, într-o bucătărie, 
cu chirie, și plăteam 700 
de lei. Azi, le dăm garso
niere gata mobilate celor 
care vin. Și unora tot li 
se. pare puțin.

. Gheorghe negruț: 
Asta așa, e. S-a construit 
mult și se mai construiește. 
Dar să ne gîndim că unii 
dintre cei care1, vor să ră
mână, să-și întemeieze o 
familie, ar dori să locuias
că mai aproape de rude, 
venite mai demult, dar 
care stau în Petroșani. Și 
n-ar fi rău dacă minei A- 
ninpasa i s-ar repartiza a- 
partamente și în Petroșani,

GHEORGHE MUNTEA
NU: l'.u nu zic că n-ar fi 
și astfel de cazuri. Dar e 
hiat ea omul să fie ăproa- 
pe de locul lui de muncă. 
Mie, care stau în Aninoasa, 
mi-e mai ușor să vin la 
fiecare schimb al brigăzii, 
să -Căd ce au făcut ortacii, să 
organizez mai bine munca,
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al
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(Urmare din pag. I)

; Rezultatei ce se vor obține la încheierea 
acestei acțiuni urmează să fit folosite ca 
bază pentru îmbunătățirea indicatorilor de 
plan-pe anul 1986 și pe întregul cincinal. 
Totodată, au fost discutate propunerile 
privind acordarea de avansuri bănești uni
tăților agricole de stat și cooperatiste, 
membrilor cooperativelor agricole de pro
ducție și producătorilor agricoli particulari, 
care contractează livrarea de produse a- 
gricole la fondul de stat, precum și acor
darea de credite pentru activitate de pro
ducție. Se prevăd criterii și norme preci
se privind natura acestor avansuri și cre
dite, limitele și condițiile în care ele . se 
pot acorda, astfel incit acestea să contri
buie nemijlocit la creșterea efectivă a pro-

■ ducției vegetale și animale, să stimuleze
1 preocuparea unităților agricole pentru ca, 

în conformitate cu principiile autocondu- 
cerii și. autogestiunii economico-financiarc, 
să-și acopere din veniturile proprii chel
tuielile materiale de producție, să obțină 
beneficii. S-a stabilit ca asemenea crite
rii de acordare a creditelor și avansurilor 
să fie avute în vedere și în ce privește 
activitatea unităților industriale. In strîn
să legătură cu aceste probleme, a fost 
subliniată necesitatea îmbunătățirii contro
lului financiar, luării unor măsuri hotărî- 
te pentru ca acesta să-și îndeplinească în 
mod corespunzător rolul și răspunderile 
ce-i revin în asigurarea bunei gospodăriri 
a fondurilor materiale și bănești alo uni
tăților economice.

In continuare, Comitetul Politic Exe
cutiv a discutat propunerile privind îm
bunătățirea organizării și activității consi
liilor de coordonare pe domenii, care func
ționează pe lingă Consiliul de Miniștri. 
Toate aceste consilii vor funcționa ca or
gane de lucru în cadrul guvernului, acți- 
oilînd pentru îndeplinirea în bune condi- 
țiuni a planului și a programelor de dez
voltare, a sarcinilor de producție și export, 
urmărind aplicarea întocmai a hotărîrilor 
partidului și a legilor țării în domeniile 
respective de activitate.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
proiectul de Lege privind retribuirea în 
acord global și acord direct a personalului 
muncitor. S-a subliniat că la elaborarea 
acestui proiect de' lege s-au avut in vede-

re stadiul actual al dezvoltării economico- 
sociâîe, cerințele perfecționării mecanismu
lui economico-financiar, întărirea auto- 
conducerii, autogestiunii și a cadrului or
ganizatoric al democrației muncitorești, ca
re fac necesară îmbunătățirea continuă a 
organizării și retribuirii muncii, astfel in
cit să se aplice cu toată hotărîrea princi
piul socialist de repartiție după cantitatea, 
calitatea și importanța socială a muncii, 
iar veniturile să fie nemijlocit determinate 
de munca depusă și de rezultatele obți
nute în producție. In acest sens, proiectul 
de lege prevede aplicarea formelor de re
tribuire în acord global și în acord direct 
în toate unitățile economice și pentru toa
te categoriile de personal, prin care se- 
asigură legarea și mai strînsă a venituri
lor individuale de îndeplinirea sarcinilor 
de plan, de realizarea producției fizice și 
a celei destinate exportului, de creștere'a 
ponderii produselor de calitate superioară 
și reducerea consumurilor specifice norma
te de- materii prime, materiale, combusti
bil și energie, de sporirea productivității 
muncii și a eficienței economice. Ș-a hotă- 
rît ca acest proiect de lege să fie îmbună
tățit pe baza propunerilor ce s-au făcut 
și prezentat spre dezbatere, și aprobare 
Marii Adunări Naționale

In continuare. Comitetul Politic Exe
cutiv a analizat și aprobat Raportul pri
vind efectivul, compoziția și structura or
ganizatorică a Partidului Comunist Ro
mân la 3t decembrie 1985 și activitatea po- 
litico-organizatorică desfășurată de or
ganele și organizațiile de partid pentru 
înfăptuirea hotărîrilor partidului, a indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușcscu: Ra
portul privind activitatea desfășurată de 
organele de partid, de stat și organizațiile 
de masă în anul 1985 pentru înfăptuirea 
politicii de cadre a partidului, precum 
șl Raportul privind activitatea internațio
nală a partidului și statului în 1985 și 
principalele obiective ale politicii externe 
în anul 1986.

Comitetul Politic Executiv 'a hotărît ca 
toate aceste trei rapoarte să fie supuse dez
baterii plenarei Comitetului Centrai al 

’ partidului.
i Comitetul Politic Executiv a ’'Sbîitțibnat, 

de asemenea, probleme curente ale activi
tății de partid și dd stat.

(Urmare din pag l)

înfăptuirii idealurilor de 
pace, independență și pro
gres ale poporului român, 
edificării unei lumi mai 
bune și mai drepte pe pla
netă noastră.

Avînd loc în această pe
rioadă în care se manifes
tă o puternică încordare în 
viața internațională, cînd 
cursa înarmărilor a ajuns 
la niveluri fără precedent, 
iar războiul nuclear ame
nință mai mult ca oricînd 
însăși viața pe pămînt, în
treaga civilizație umană, 
plenara a pus în lumină 
necesitatea luptei unite a 
popoarelor, întăririi con
lucrării tuturor forțelor 
progresiste. democratice, 
antiimperialiste în vederea 
opririi cursului periculos 
al evenimentelor spre con
fruntare militară, reluă
rii politicii de destindere, 
de pace și securitate. S-a 
apreciat în mod unanim 

însemnătatea deosebită a 
proclamării de către Adu
narea Generală a O.N.U., 
pe baza unei rezoluții la 
n-are România a fost coau
toare, a anului 1986 ca An 
Internațional al Păcii, act 
politic prin care statele lu
mii sînt invitate să iniție
ze acțiuni de mobilizare a 
factorilor politici* a opiniei 
publice în favoarea promo
vării păcii și dezarmării, 
respectării dreptului funda
mental al națiunilor, al

și lichidarea tuturor arma
mentelor nucleare și a ce
lorlalte arme de distru-

RUGBY, „CUPA ROMÂNIEI'

A treia victorie consecutivă
ȘTIINȚA PETROȘANI 

— GLORIA P.T.T. ARAD 
19—0 (19—0). Lă numai cî- 
teva minute după fluierul 
de începere a meciului, 
Știința deschide scorul 
printr-o l.p. transformată 
de V. Dobre: 3—0. Ime
diat Sava, noua uvertură a 
„echipei florilor de colț" 
obține o tușă excelentă; 
Bonea transmite balonul ra
pid și tot Sava reușește un 
dropgol spectaculos de la 
30 m : 6—0, în min. 9. 
După o grămadă în jumă
tatea adyersă de teren; li- ' 
nia de trei sferturi iniția
ză o fază rapidă (Bonea — 
Sava — Latrie — Medra- 
goniț1 — Năstase.— Medra- 
gonie — Dobre Viorel), pe 
care o fructifică în eseu 
la colț Gh. Claudiu: 10—0, 
V, Dobre transformă : 12—0 
în min. 20. Atacurile în 
trombă ale favoriților noș
tri mi pot fi oprite de ad- 

. versari decît prin greșeală.

pc care tot D. Viorel o 
sancționează: 15—0, min, 
27. ’ '

Ultimele puncte ale1 e- 
chipei noastre s-au marcat 
după o pătrundere-sur- 
priză, a aceluiași Sava, Ur- 
---.. j .. — ■.„„!■ frumoasă 

la care a 
grămada 

Gh. Cris- 
Petre Dobre, Dru- 
SUșinschi. Duma, 

Palamarîu, Gh. Claudiu), 
înaintînd prin mol deschis 
pînă pe linia adversă de 
5 iți, .punct din care Pala- 
mariu dă la timp o" pasă 
decisivă pilierului Aurel 
Sandu, autdful, eseului : 

•19—0 în min. 29, scor cu 
care consemnăm cea de a 
treia, victorie consecutivă’ 
a echipei din Petroșani, 
dar... obținută în prima re-, 
priză, deoarece în tot ros
tui jocului Știința, a îiiceri 
tinit nepermis de mult mo
toarele...

mată de cea mai 
fază a meciului, 
participat" toată 
noastră (Sandu — 
tian
mea

[MEMENTO
evenimentelor po
litice;

19,00. Țeîejurnal.
19,20 Teleenciclopedla.

TV 19,45

. 13,00 Telex
13,05 La sfîr.șit de 

mină (color).
14,40 Martie — cronica

aptă-

Teleencicloped ia.
(color).
Film artistic:
„Nu te voi uita..."
(color).
Telejurnal.21,45

21,55 In lumina reflectoa
relor (color).

și securității popoarelor, 
pentru dezarmare, în pri
mul rînd pentru dezarma
rea nucleară, pentru mar
carea Anului Internațional 
al Păcii.

Elaborat în spiritul ho- 
tărîrilor Congresului al 
XIII-lea al Partidului Co
munist Român, al orientă
rilor și indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la intensificarea 
luptei pentru oprirea cursei 
înarmărilor și asigurarea 
unei păci trainice în lume, 
programul evidențiază că 
organizațiile de masă și 
obștești, celelalte organiza
ții și instituții componen
te ale Frontului Democra
ției și Unității Socialiste 
vor acționa cu toată hotă
rîrea, în cadrul Anului 
Internațional al Păcii, pen
tru mobilizarea opiniei 
publice în vederea curmă
rii pericolului unei catas
trofe nucleare. Pe baza pro
gramului aprobat de ple
nară, Frontul Democrației 
și Unității Socialiste, or
ganizațiile sale componen
te, întregul j . 
vor milita, în strînsă con
lucrare cu toate forțele re
aliste, iubitoare de pace, cu 
popoarele . de pretutindeni, 
pentru a se pune capăt po
liticii de înarmare și ■ pen
tru trecerea la măsuri con
crete de dezarmare, pentru 

oamenilor, la viață, la exis- , încetarea tuturor ex.perien- 
tență Uberă și demnă.

După încheierea dezba
terilor, participanții la ple
nară au aprobat în unani
mitate Programul Frontu-

Secția întreținere reparații 
drumuri și siguranța circulației 

Deva
INCADREAZA

direct sau prin transfer la Formația de mixturi 
betoane Livezeni

«

strada Livezeni nr. 40
- 1 electrician
- 2 conducători de utilaje
- 1 conducător auto categ. C, D
- 1 mecanic pentru instalația de preparat 

mixtură asfaltică
- 6 muncitori necalificați (bărbați) în ve

derea calificării în meseriile de : asfal- 
tatori, pavatori, mecanic utilaje.

Condițiile de încadrare, conform legilor 
12/1971 și 57/1974. Retribuirea în acord global.

Relații suplimentare la telefon 41301.

1 W 1 N Ț
In ziua de 31 martie 1986, datorită unor 

lucrări pe linia C.F.R. Simeria - Petroșani, se 
fac următoarele anulări de trenuri:

- tren accelerat 242 este anulat pe dis
tanța Deva - Petroșani;

- trenul personal 2025, cu plecarea din 
Petroșani la ora 7,50, va circula normal numai 
pînă în stația Baru Mare;

- tren personal 2702,"cu plecarea din Si
meria de la ora 7,05, va circula normal numai 
pînă în stafia Băiești;

- tren personal 2703, cu plecarea din Pe
troșani la ora 12,20, este anulat pe distanța 
Petroșani - Subce'a’e.

COLEGIUL DE REDACȚIE: losit BĂLAN. loan DUBEK, Doim UHEȚA. Ion 
MUSTAȚĂ,, Simion POP - redactor șef, Teodor RUSU — redactor șef adjunct, 
Tiberiu SPĂTARU. ' 

lui Democrației și Unității 
Socialiste privind acțiunile 
ce se vor organiza în Româ
nia pentru apărarea păcii gere in masă, pentru opri

rea oricăror acțiuni de mi
litarizare a Cosmosului, 
încetarea manevrelor mi
litare de orice fel.

Plenara a adoptat, de 
asemenea, Declarația-Apel 
a Frontului Democrației 
și Unității Socialiste din 
Republica Socialistă Româ
nia adresată partidelor și 
organizațiilor democratice, 
guvernelor, tuturor popoa
relor din țările europene, 
din Statele Unite ale Amt- 
ricii și Canada, de pe alte 
continente.

In încheierea lucrărilor, 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, președintele 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste,

Cuvîntarea conducătoru
lui partidului și statului 
nostru a fost urmărită cu 
deosebită atenție, cu in
teres și deplină aprobare, 
fiind subliniată în repeta
te rînduri cu vii și puter- 

popor român, nice aplauze. Au răsunat 
puternice urale și ovații, 
s-a Scandat cu putere 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu — Pace !“.

Intr-o atmosferă, vibran
tă. de înalt patriotism, cei 

. prezenți au aclamat 
nou pentru partid și se
cretarul său general, 
tru progresul și prosperi
tatea patriei noastre socia
liste, pentru pace și colabo
rare între națiunile lumii.

țelor cu arma nucleară, e- 
liminarea rachetelor cu ra
ză medie de acțiune din 

.Europa și de pe alte con
tinente, pentru reducerea

din

pen-

întreprinderea de utilaj minier
Petroșani

încadrează prin transfer sau direct 
un auțomacaragist pentru TELEMAK de 
25 tone

Mica publicitate
SOȚIA, copiii și nepoții, 

urează scumpului lor Bă
lan Vasile, la împlinirea 
vîrstei de 50 ani și a ieși
rii, la pensie, multă sănăta
te și tradiționalul „La m iriți 
ani !“. (6256)

VIND casă, 2 camere, de
pendințe și grădină, stra
da Gh. Barițiu, nr. 20, Pe
troșani. (6254) ’

PIERDUT legitimație de 
serviciu .pe numele Stăn- 
cioiu Vasîle, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (6252)

PIERDUT contract închi
riere pe numele C’ismă O- 
prea, eliberat ie . EGCB 
Vulcan. II declar nul. (6247)

ANUNȚURI DE FAMILIE

COLABORATORII apropiați deplîng cu sinceri
tate dispariția prematură și tragică a celui care a fost 

Ing. MIHAIL NICOLAE PUSAC
Nu te vom uita niciodată. (6253)

SOȚIA Rodica, fiicele Carmen și Cristina aduc 
calde mulțumiri tuturor celor care prin prezență și 
flori au fost alături de noi la suferința grea pricinui
tă de pierderea celui care a fost un suflet nobil și 
ales, scump soț și părinte

Ing. ECART IOAPi
Va răniîne neșters In memoria noastră. (6248)

SOȚIA, copiii, ginerii și nora, anunță că s-au 
împlinit 6 săptămîni de la decesul scumpului nostru 
soț, tată, socru ■

boii: iosif
Nu-l vom uita niciodată. (6257)
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