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a partidului,
Glorioasei aniversări

cinstirea faptelor
de muncă

în lumina documentelor
Plenarei C. C. al P. C. R

Preocupare permanenta 
pentru creșterea 

productivității munciiMina Uricani a încheiat primul trimestru al anului cu un plus la producția brută de cărbune de aproape 2500 de tone. De subliniat faptul că, în această perioadă, mai precis în lu- ’ ’ martie,restanțele ianuarie,

acestor lucrări cu promptitudine. De asemenea, S-a obținut întărirea asistenței tehnice pe fiecare schimb, prin repartizarea unor cadre de Specialitate, care urmăresc atent îndeplinirea preliminarului, respectarea întocmai a obiectivelor stabilite pentru fiecare loc de muncă.Creșterea ții munciipunctul central al întregii activități de conducere. Astfel, după cum ne arăta tovarășul Constantin Iacob, secretar adjunct cu probleme organizatorice al comitetului de partid, asemenea aspecte au fost luate în dezbaterea consiliului oamenilor muncii din cadrul întreprinderii, stabi-

nile februarie și s-au recuperat înregistrate în care însumaseră peste 6500 de tone. Cum s-a realizat acest lucru ? . Experiențapretează, încă o dată, cît de importantă este preocuparea pentru creșterea productivității muncii. Pentru că, pentru brigăzile și sectoarele întreprinderii, a- ceasta a fost calea nu numai a revirimentului, ci și a obținerii cantităților plimentare livrate beneficiari.O analiză atentă monstrează că acest : tor — randamentele post — sintetizează eficien- (Continuare în pag. a 2-a) ța unor măsuri atît de ordin tehnic, cît și de natură organizatorică, de mai bună conducere a procesului de producție. Astfel, au fost optimizate traseele de transport, cum este cazul celor din sectorul IIB unde s-a introdus un transportor de mare capacitate. In aceeași ordine de idei, cea a perfecționării fluxurilor de aprovizionare și de evacuare a producției, s-au luat măsuri pentru asigurarea unei calități sporite a reviziilor, pentru executarea

productivită-ă constituit

su- eătrede- incliea- ■ pe

Schimbul condus de 
Traian Cojocarii din bri
gada lui Alexandru 
laru (sectorul IV I.M.
Livezeni) reunește mi 
neri cu aleasă hărnicie.

o-

C.T. DIACONU

Producții 
suplimentare 
de cărbune
| In preajma încheierii 

primei decade din aprilie, 
IN FRUNTEA UNITĂȚI
LOR MINIERE SE SITUE
AZĂ COLECTIVELE DE 
LA LONEA ȘI PAROȘENI care, prin sporurile obținute în data de 8 aprilie, au ridicat la 1669 tone și, respectiv, 760 de tone, pro- , ducția suplimentară rea- ‘ Uzată de la începutul anului. , *H Succese notabile se 
consemnează și la ÎNTRE
PRINDERILE MINIERE 
DILJA ȘI URICANI, plusul- acumulat de la începutul lunii fiind de 581 tone și. respectiv. 371 tone.

■ Un reviriment îmbucu
rător se înregistrează, la 
începutul acestui trimestru. 
IN ACTIVITATEA MINEI 
ĂNINOĂSA SI CARIEREI 
CIMPU LUI NEAG. Prin- tr-o mai bună organizare a muncii, prin punerea în funcțiune a noi capacități de producție s-a reușit re- . cUperarea a 330 de tone și, respectiv, a 845 de tone clin restantele primului trimestru (S.B.)
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Valențe moderne ale peisajului urban din cartierul Petroșani-Nord.

democrației muncitorești revolution 
cadru de participare a întregului popoi 

la conducerea vieții social-aconomiceExistența socialismului este indisolubil legată de democrație. Se poate spune că doar prin trecerea la socialism se restituie cuvîntului „democrație" sensul plenar., întrucît doar acum se materializează premisele politice și economice ale înfăptuirii sale reale ; statul socialist care reprezintă interesele și voința celor ce muncesc și, respectiv, sistemul de relații de producție socialiste întemeiat pe proprietatea comună asupra mijloacelor de producție. Democrația socialistă decurge faptul că oamenii cii, în frunte cu muncitoare, sînt tocii reali ai puterii politice și ai celei economice.■pimocrațîă socialistă nu apare automat din premisele ei. Ea este un ansamblu de relații politice, de practici, de modalități ale autoguvernării a căror cristalizare rie*. I pinde de politica promovată de partidul comunist. ca forță politică conducătoare. Intr-un efort de abordare creatoare, în concordanță cu realitățile și sarcinile specifice ale procesului de . construire a socialismului în țara noastră. Partidul Comunist Român. secreta-

rul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au e- laborat un sistem original de participare a maselor largi de oameni ai muncii la luarea deciziilor în toate domeniile de activitate și la toate nivelurile. Acest sistem, unic în felul său, se compune în latura instituțională Partidul Comunist mân, ca centru vital întregii societăți; socialist ca putere nlzată a clasei muncitoare și aliaților ei ; organele cu dublă natură de partid și de stat; Frontul din. Democrației și Unității So- mun- clasa dețină-

dinRo-. al statul orga-

cratismului orînduirii noastre socialiste.Aceste cote înalte depind de calitatea conștiinței fiecărui om al muncii, ceea ce se traduce în competență profesională ridicată, responsabilitate politico-morală în cadrul actului de conducere. Democrația socialistă este , superioară altor moduri de conducere pentru că antrenează mase largi cu un deosebit potențial de inițativă, analiză, originalitate. Dar condiția competenței profesionale rămîne ca o ■ însoțitoare permanentă căci inițiativa, originalitatea nu au valoare decît în împrejurarea în care cei care le pi omovează sînt și buni - cunoscători ai problematicii domeniului asupra căruia se apleacă. Iată de Ce. în documentele partidului nostru problemelor educației și învățământului-, formării., coriști-, ''7 "'.. .cordă o importanță deosebită. 'In strînsă legătură cu competența profesională apare și responsabilita-
Lector univ.

Gabriel CRISTESCU. 
Institutul de mine Petroșani

cialiste, congresele și conferințele pe domenii de activitate în formă insti- tuționalizată: instituțiileși organismele proprii au- toconducerii, autogestiu- nii muncitorești.Sistemul amplu diversificat al democrației muncitorești își actualizează valențele numai prmlr-o. participare. sus-. . inței-comuniste li se ținută, responsabilă a oamenilor muncii. Noțiunea de participare definește implicarea activă, angajată în conducere, în muncă. în organizarea activității. In condițiile e- xistenței unui cadru larg democratic, doar participarea la cote înalte dă o înaltă împlinire a demo- (Continuare in pag. a 2-a)

minei Sub semnul Anului Internațional al PăciiMinerii de la Lonea și-au intensificat eforturile în luna martie pentru a crește, cantitatea de cărbune extras. Aceste eforturi s-au concretizat prin depășirea sarcinilor de plan, cu 7109 tone de cărbune. In fel plusul acumulat de la începutul anului se ridică lâ peste 14 000 de Pentru ca și în viitor minerii de la fronturile direct productive să poată extrage tot mai mult cărbune, astfel încît producția extrasă suplimentar să crească de la o lună la alta, minerii sectorului VI pregătiri .și investiții desfășoară în această perioadă o activitate intensă. Ca prim

biectiv ce trebuie finalizat în trimestrul II din acest an se înscrie punerea în funcțiune a fluxului de transport pe benzi de la b- rizontul 350, pentru a pre-acest
tone. I. M. Lonea

pe de la puțul orb nr. 1, care să colecteze apele infiltrate în această zonă a minei. De fapt greul abia acum începe. Minerii sectorului trebuie să monteze intr-un timp relativ scurt și să puri? în funcțiune cele șapte transportoare cu bandă care vor însuma în final peste 2 km. să monteze peste un kilometru de conducte de apă și aer și, totodată, să echipeze cele două .stații fixe de transfor- orizont. Pentr u ca toate aceste lucrări să fie finalizate la termenele scadente au fost

DECLARAȚIA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE, 

expresie a voinței de pace a poporului român
• Vrem să ne bucurăm de rodul muncii libere.
• Idealul cel mai scump al oamenilor de bine.
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lua producția extrasă de minerii sectorului IV, care vor Coborî cu abatajele de ,1a orizontul 400 la acest mare de la acest orizont. Odată finalizate lucrările miniere, s-a început săparea celor două planuri înclinate și a silozurilor colectoare pentru blocurile 4 și 5.' Urmează ca în scurt timp să fie - pusă în funcțiune statia de pom-
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Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-a)

Foto: Al. TĂTAR
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EXPERIENȚA ÎNAINTATÂj 
valoare colectivă

Minerii de la Pe tril a 
hotărîți să îndeplinească 

integral prevederile de plan 
(In pagina a 3-a)

cal- . . deundeva, din, adîncul , inimii, viața clocotindă din mlădița crudă de om, îți simți ochii, fără să vrei, scâlciați în lacrimi de bucurie. Privind copiii în diferitele lor ipostaze sau atitudini simți o bucurie voluptoasă, frenetică, a- mestecată cu nostalgia de vise al acestuia, propriei copilării. ■Copiii sînt cei.ce ne întrupează fericirea diurnă, ( sînt clipele noastre de bucurie, sînt zorile dimineților diafane cu ierburi grele de rouă, sînt salbele fecioarelor purtate-n zile de sărbătoare, sînt coșuri, încărcate de flori — cărora le-am așternut culcuș 1 inimile noastre.Copiii sînt. neapărat,

La vîrsta cutelor și viției, cînd privești cuo parte din visurile care ne înnobilăm viața, rugurile dragostei perina-, nente din inimile noastre pe care le întreținem vii și curate.Cine n-a strips la piept cu sfioasă dragoste un copil simțindu-i inima pasăre, cine n-a vegheat somnul «enin sau răscolit 1 ' . cinen-a simțit rostogolindu-i- se în in'mă valul uriaș al ■ mîndriei ziditorului de J frumos, lâ primele silabe ț rostite în gînguritul copi- i lului, acela și-a sărăcit ? deliberat viața de fericire! JCopiii sînt, au fost și i vor fi existența noastră / perpetuă, însemnată de i dor și adine încrustată de ț iubire. . 1
Victor IAȚENC.O ?



JOI, 10 APRILIE 1986

ansaaoBC
Sie a g ui roșu .
———— ~ ........... ............... . ........ MBHMWM

(Urmare din pag. 1)

w (C a poporului român

Declarația Marii Adunări Naționale,
expresie a voinței de pace

Vrem să ne bucuram 
de rodul muncii libereAvem o țară în plina dezvoltare. România de azi este o țară înfloritoare cu oameni harnici și pricepuți. care vor să se bucure, ei și copiii lor, de rodul muncii avintate, libere. Sîntem un popor iubitor de pace 

și asemenea întregii națiuni și noi, minerii Jiului, ortacii mei de Livezeni doresc pace, pace pentru întregul pămînt.împreună cu membrii formației pe care o conduc, exploatăm două complexe mecanizate de producție românească și ne bucurăm 
că oțelul, metalul din care 
au fost create, ne slujește nouă șă scoatem cît mai mult cărbune. Și dorim ca întotdeauna să fie astfel, 
așa cum dorim ca acest cărbune, pe care nu îl scoatem ușor din fundul pămîntului, să fie .folosit pentru binele omului, pentru a-i face viața mai u- șoară. mai îmbelșugată.convinge-

rea noaști ă a tuturor minerilor, care, la fel ca toți ceilalți oameni de pe planeta noastră vrem să ne bucurămlui, după orele de muncă, vrem ci escind, 
oameni rare dorescVăii pe pămînt.la

să de tihna 'căminu-
UI V* v : II I UI XVne vedem copiii fcrmîndu-se ca

paceIată de ce dăm o înaltă apreciere inițiativelor de pace ale tovrășului Nicolae Ceaușescu, secretar -general al partidului. Minerul nostru de onoare, și ne exprimăm totala a- deziune la Declarația — A- pel a Frontului Democra- Socialiste,A-Naționale adresată popoarelor lumii, că este necesară întregul pămînt, aceasta trebuie
țiej și Unitățiiși la Declarația MariidunărituturorPentrucea pe. pentrutriumfe rațiunea.

Cristea VALACBE, 
miner, șef de brigadă 

I.M Livezeni

I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani. Aspect de munca 
atelierul de prototipuri. Foto: C. AM ARIEI

Astăzi, de la ora 8,30, au loc cercurile pedagogice ale educatoarelor din învățâmîntul preșcolar al municipiului, organizate de Inspectoratul școlar al județului Hunedoara. Cer-
curile pedagogice, care se desfășoară la Grădinița cu program normal nr. 2 din Petroșani și la Grădinița nr. 5 din Vulcan, dezbat tema „Modalitățile de organizare și des-

vq informăm
DEZBATERE. Astăzi, la ora 16, la IUMP va loc o dezbatere pe „Forme și modalități folosite de organele și organizațiile U.T.C. pentru informarea sistematică a tinerilor asupra noilor rea- ’ lizări telinico-științifice, în 

I vederea aplicării și genera- 
I lizării rcestora în produc- 
I ție“; (M.B.)

avea tema

Idealul cel mai scump 
al oamenilor de bineLucrez la cea mai mare întreprindere producătoare de cărbune pentru cocs din țară, mina Lupeni, unitate etalon a mineritului românesc. Alături de întreaga generație tînără, cei peste 1300 uteciști din colectivul nostru sînt legați cu gîndul și fapta de inițiativele de pace ale României, ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Declarația Marii Adunări Naționale. cu privire la Anul Internațional al Păcii, face ca această nouă inițiativă să marcheze pentru noastră, pentru toate țele iubitoare de pace pretutindeni un pas hotă- rîtor în edificarea * unei păci trainice;Tot ceea ce s-a tru mecanizarea la mina Lupeni, îmbunătățirea

țara for- de
făcut pen- lucrărilor pentru condițiilorde muncă din subteran a prins contur și s-a afirmat sub semnul generos al . u- nei perspective de pace, iar mina Lupeni de astăzi, este, prin munca și împlinirile oamenilor care dau lumină, și căldură țării, un. simbol al dăinuirii valorilor făurite de om. Muncind

cu perseverență, cu entuziasmul și toată puterea tinereții noastre, nu facem decît să contribuim direct la asigurarea liniștii căminelor noastre, la asigurai ea unui viitor luminos, pentru noi și urmașii noștri Această convingere ne întărește încrederea în noi, în tot ceea ce putem realiza și ne determină, și în aceste clipe, cînd pacea este în pericol și războiul amenință grav liniștea o- menirii, să milităm neabătut pentru salvgardarea păcii, să muncim pentru a traduce în viață documentele de partid, indicațiile și orientările secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, părintele și prietenul tinerei generații. Cu toții sîntem hotărîți ca, printr-o participare activă, șă contribuim la împlinirea idealului cel mai scump al tuturor oamenilor de bine, dornici să-și împlinească,- su-- triumful păcii pămînt !,cu orice preț, vocația premă pe
Iulius BELEIU, 

lăcătuș, secretarul 
comitetului U.T.C.,

I.M. Lupeni

(Urinare din pag. I)lindu-sc responsabilități precise. Ansamblul de măsuri a condus, după cum se poate constata din evidențele fiecărui sector, la ntărirea disciplinei în mun- că, asemenea probleme fiind analizate, decadal, în cadrul brigăzilor.Cum este și firesc, rezultatele nu au întîrziat să a- pară.' Dacă în ianuarie ele erau încă sub nivelul posibilităților, în februarie și martie productivitatea muncii a crescut în consistent, sporurile de 226 de kilograme post în cărbune, de 290 de kilograme în subteran și de 234 de kilograme pe întreprindere. Desigur, ele reprezintă medii lunare — 
și cu aceasta remarcă am

mod fiind pe

s

fășurare eficientă a activității la clasă pentru creșterea calității procesului instructiv-educa- tiv, în trimestrul al III- lea al acestui an de în- vățărnînt". (T.S.) s

CALIFICARE. Potrivit tradiției, la preparația Petrila, la începutul trimestrului II, se deschid cursuri de calificare pentru meserii le deficitare în uzină. Pentru cursul de preparatori au optat 40 de tineri, iar pentru cel de sudori care va cuprinde 30 cursanți, înscrierile pe terminate. (I.D.)

scărilor, locul cel mai circulat, într-un spațiu inspirat amenajat, oaspeților marelui magazin li se oferă de către unitatea de alimentație publică „Jiul" sanviciuri, răcoritoare, cafea si țigări. (I.D.)GOSPODĂRIRE. Inceasta perioadă, personalul TESA al I.M. Livezeni e- fectuează ample acțiuni de înfrumuse- a artere- unitSte.
a-de sînt

O IDEE BUNA, o realizare binevenită: La parterul Magazinului universal„Jiul" s-a deschis un' bufet cu produse reci. In casa
gospodărire și tare a incintei și lor de acces în(Gh O.) SPECTACOL.„Constantin Tănașe",Teatrul din

Sistemul democrației 
revoluționarefi non sens.Procesul de perfecționare a democrației nu poate fi socotit încheiat ; el este o parte integrantă a dezvoltării societății socialiste și a construirii comunismului. Lărgirea și perfecționarea neîncetată a democrației socialiste în conformitate cu cerințele și condițiile specifice fiecărei țări reprezintă premisa esențială a întăririi acestora. In ultimă instanță, problema dezvoltării democrației socialiste este aceea a sporirii gradului de participare activă, conștientă a poporului la conducerea treburilor țării.
„A beneficia de drepturile 
oferite de orînduirea socia
listă și a acționa cu răs
pundere pentru întărirea 
Si, arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu. constituie două 
laturi ale democrației so
cialiste care se condiționea
ză-reciproc, asigurînd mer
sul înainte al patriei".-■

muncitorești

tea înțeleasă ca posibilitate interioară de a evalua lucid, atent, cu simțul consecințelor, ceea ce decurge dintr-o decizie, din actul de conducere în totalitatea sa. Participarea responsabilă la conducere este legată și de raportarea strictă la legile țării la toate actele normative. „întărirea ordinii și 
respectarea legalității so
cialiste se condiționează 
reciproc, constituind o ce
rință legică a dezvoltării 
democrației muncitorești 
revoluționare", arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XlII-lea al 
F.C.R.Legătura intimă dintre ™ democrație și legalitatea socialistă își găsește expresia cea mai concentrată și e- locventă în principiul supremației legii. Respectarea acesteia este condiția fundamentală a ordinii, iar democrație fără ordine- ar

Lucrări deosebite
(Urmare din pag. 1)întocmite grafice de eșalonare cu termene și responsabilități precise pe fiecare gen de activitate în parte. „Știm că de modul cum vor fi terminate aceste lucrări depinde producția viitoare a sectorului IV, sector cU pondere în realizările zilnice ale minei. De aceea am. concentrat pentru finalizarea lucrărilor, la a- cest orizont,. cinci brigăzi clin cadrul sectorului. Fiecare om din brigăzile conduse de Mihai Anton, Ion Gîtlan, ITancisc Bolog, Mi-

atins un aspect care trebuie să constituie, pe viitor, un element de preocupare pentru cadrele tehnice al minei. Iată, de pildă, în martie, luna de vîrf a trimestrului în ce pri- randa- există tr-un cuvînt dinveste depășirile mentelor pe post, prea mari fluctuații de la 
o zi la alta. de la schimb la altul. „1 . ....... ....este doar de un kilogram peste planificatul perioadei, „maxima" atingînd, e drept, 648 de kilograme pe post în piua Deci posibilități mai mari există, ele însă trebuie sa devină o constanță. Cum ? „Este drept, ne arăta tehnicianul loan Costea, șeful sectorului III, că apar mari diferențe în decursul chiar al unei decade. Cauza ? O

sîntparte dintre motivede natură obiectivă, deter- tec- în al-mine’e de surprizele tonne cari, pot apărea frontul de lucru. Dar tele provin din defecțiuni electromecanice, din „goluri" de aprovizionare,» în- elemente care pot fi stăpînite prin- un tr-o urmărire " permanentă.Minima" a activității în aceste domenii".Desigur, preocuparea colectivului de muncă de la mina Uricani în ce privește creșterea productivității muncii și-a arătat roadele, și ele nu sînt de neglijat. Dar tot atit dc adevărat este și faptul că e- xistă posibilități mult mai mari, înseși rezultatele de pînă acum demonstrând a- cest fapt,

_ hai Bartalici și Fănică Albii este conștient de impor- . tanța acestei lucrări și de aceea nu precupețește nici un efort pentru finalizarea ei în timp util“, ne spunea sing. Ion Burdea, șeful sectorului. Concomitent cu a- ceste lucrări se desfășoară o activitate intensă pentru executarea lucrărilor de pregătiri in blocurile 3, 4,5 și 7 în vederea exploatării cărbunelui între orizonturile 430 și 485 adică pentru continuitate. Iar în ■ trimestrul II vor începe și lucrările de deschidere a blocului 7, la orizontul 440. Printre cei,, care își desfășoară activitatea aici și care au obținut în primul trimestru rezultate bune în muncă se numără minerii din brigăzile conduse de Iosif Adameț, Traian Bo- tar, Gheorghe Halasi, loan Burdea și Carol Katona, care împreună cu brigăzile amintite de șeful de sector au contribuit din plin la depășirea sarcinilor,de plan pe primul trimestru cu 40 ml de lucrări de deschideri și pregătiri.

Livrări suplimentare 
de lactateCu realizări de în primul trimestru acest an se prezintă 

colectivul de muncă Fabricii de produse lactate din Livezeni. Valoarea producției globale a- ferente primelor trei luni
seamă din Și al a fost depășită cu 800 000 lei, beneficiile realizate cifrîndu-se la peste 1 milion lei. S-au livrat suplimentar, prin magazinele: de specialitate, 1500 hectolitri de lapte, precum și alte produse. (Gh.O.)în nr. 4 din Vulcan vor face, la în zilele de 12 și 13 aprilie, o excursie tematică. pe traseul Hațeg — Caransebeș — Lugoj — Timișoara, cu Vizitarea unor obiective economice și social-cultu- rale, a unor monumente și muzee de istorie. (S.B.) FLORI 44 000 de fire flon au fost vîndute la nitatea 29 din Petrila, la începutul anului. (M.B.) ÎNGHEȚATA. Odată cu încălzirea vremii, crește și producția de înghețată, sîntem informați de la Fa- lcictstc

nou, pentru două zile, localitățile Văii Jiului; Petroșani in data dc 13 a- prilie și la Lupeni în 14 a- prilie. Spectacolele, cite două în fiecare oraș (la o- rele 17 și 20), vor prilejui reîntîlnirea publicului cu Stela Popescu, Alexandru Arșinel, Marina Voica, Cornelia Vorvoreanu, cuplul de comici Anton și Romi- că, momentele coregrafice fiind interpretate de corpul de balet al teatrului. (S.B.) EXCURSIE. In organizarea BTT-ului, un grup de elevi de la Școala generală brica de produse

acțiune 
la solariile 

din LupeniPeste 200 de oameni ai muncii — respectiv întregul personal care avea duminică zi de repaus la unitățile IAC’CVJ — au desfășurat o amplă acțiune de muncă ; atriotică la solari- ile și serele din Lupeni.Acțiunea, întreprinsă din inițiativa C.O.M., a fost consacrată curățirii terenului agricol din preajma solari- ilor și serelor în vederea începerii lucrărilor de arătură și însămînțări cu furaje pentru efectivele de animale din gospodăriile întreprinderii. (I.D.)din Livezeni. In al doilea j trimestru al anului, prin | unitățile de specialitate vor I fi oferite consumatorilor | 200 tone de înghețată „Polar" și „Extra vafe", cu diferite esențe : de vanilie, rom, fistic, banane, trandafiri, zmeură, migdale. (Gh. O.)
I 
I 
Ide u- de

Rubrică realizată de 
DIACON U
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în lumina indicațiilor și orientărilor secretarului general al partidului, 

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a Hotar ir ii plenarei C.C. al P.C.R. dai 1-2 aprilie

I

V
EXPERIENȚA 

; înaintată 
valoare colecti vă

MINERII DE LA PETRILA,I HOTĂRÎTI SĂ ÎNDEPLINEASCĂ
* ............ .. . ... ~ . .. - __ , ... ' <m» .

L
■ INTEGRAL PREVEDERILE DE PLAN

Un veritabil schimb 
de experiență, 

deosebit de eficientLa sfîrșitul săptămînii trecute, întreprinderea minieră Petrila a organizat o interesantă și binevenită „Zi a brigadierului acțiune menită să vină în sprijinul procesului de producție, la elucidarea, în rezolvarea unor probleme cu care se confruntau formațiile de lucru, în găsirea unor soluții eficiente care să conducă la creșterea producției de cărbune, la sporirea productivității muncii. Numărul mare de participând la „Ziua brigadierului" (aproape toți șefii de formații de la toate sectoarele minei și șefii de sectoare), răspunderea cu care au fost abordate principalele probleme de producție au ridicat nivelul calitativ al acțiunii care s-a transformat într-un veritabil schimb de experiență, din care toți participan- ții au avut de. cîștigat, și ne referim atît la șefii de formații de lucru, cît și la șefii de sectoare și cadrele tehnice, din conducerea minei.Puternic mobilizați de ■indicațiile și orientările șei- cretarului general al partidului, tovarășul Nicolae ; Ceaușescu — indicații și orientări formulate la Plenara C.C. ai P.C.R. de la : începutul lunii aprilie — minerii de la Petrila au
3 R-o acțiune permanentă, eficientă

FRANCISC KOVACS, mi
ner, șef de brigadă : „O problemă care trebuie rezolvată în cel mai scurt ; timp o constituie absența burghielor și capetelor detașabile".

Ing. EUGEN ROTZIK, 
șeful sectorului de investi
ții : „Cu aceeași problemă se confruntă și formațiile din cadrul sectorului nostru...".

ing. NICOLAE MOASZ- 
NY, șeful sectorului elec
tromecanic : „Oțel pentru burghiele de mină am primit. Dar toți șefii de formații, fiecare membru al colectivului nostru trebuie 
să se gîndească foarte bine că acțiunea de recuperare, recondiționare și refolosi
re a pieselor de schimb sau subansamblelof este o acțiune permanentă, continuă, și este deosebit de eficientă. Spun aceasta pentru că burghiele deteriorate trebuie scoase la suprafață, unde pot fi recondiționate. Dintr-un burghiu

Pagină realizată de 
Dorin GIIEȚA,

Gh. BOȚEA 
Foto: Al. TĂTAR 

dat glas voinței lor ferme de a nu precupeți nici un efort pentru creșterea producției de cărbune extras, pentru îndeplinirea integrală a prevederijbr de plan în condiții de eficiență e- conomică ridicată. In discuțiile purtate, participan- ții la dezbateri au pus accentul și pe intensificarea acțiunii de recuperare, re- condiționare și refolosire a pieselor de schimb și sub- ansamblelor, pe mai buna gospodărire a materialelor și materiilor prime, pe folosirea chibzuită a energiei electrice, pe întreținerea în condiții optime de funcționale a utilajelor și instalațiilor din dotare.S-a subliniat, cu deosebită pregnanță, rolul șefilor de formații de lucru în recrutarea, stabilizarea și calificarea personalului muncitor, evidențiindu-se principalele căi de acțiune.IJn loc aparte în cadrul dezbaterilor l-a ocupat protecția muncii, domeniu foarte important pentru bunul mers ăl procesului de producție, pentru o activitate susținută în condiții de siguranță deplină a muncii omului și zăcămîn- tului..In cele ce urmează vă prezentăm principalele probleme dezbătute, așa cum ■au fost formulate de cei care le-au ridicat.
de 2 m putem face altul mai. mic. Aceeași problemă se ridică și Ia motoarele arse. Trebuie scoase afară cît mai repede pentru a fi recondiționate".

Ing. AUfeEL MARIȘ, in
giner șef electromecanic: „Dacă vom recupera florile, vidia și burghiele deteriorate, nu numai că ne vom folosi mai bine de ele, dar Venim și în sprijinul economiei naționale, făcînd e- conoinie de oțel. Și nu este singurul caz, dar acesta este elocvent pentru permanentizarea acțiunii de recuperare, . recondiționate și refolosire a pieselor de schimb și a subansamblu- rilor".

Ing. AUREL MARHAN, 
directorul minei : „Deși pe trimestrul I nu ne-am îndeplinit sarcinile planificate și aceasta mai ales datorită activității nu tocmai strălucite din ultima parte a lunii martie, totuși, s-a muncit destul de bine, după cum o demonstrează realizarea unuia dintre cei mai importanți indicatori — productivitatea muncii. In această lună, printr-o mobilizare exemplară, ne vom putea îndeplini prevederile de plan".

ȘTEFAN ALBA, miner, 
șef de brigadă : „Cu toate greutățile pe care le mai întimpinăm pe orizontul

Protecția muncii, 
sarcină prioritară

Ing. AUREL MARHAN, 
directorul minei': „Solicităm din partea șefilor de brigadă, a fiecărui om al muncii de Ia întreprinderea noastră o respectare strictă a normelor de protecție a muncii, pentru că, numai astfel, vom putea crește producția de . cărbune extras, vom spori productivitatea muncii. Toți știm foarte bine că în activitatea. subterană, poate mai mult decît în oricare alt domeniu, nu avem voie să greșim Decît două tone în plus, mai bine doar una, dar în condiții de deplină siguranță"

Ing. PAUL ROLINGER, 
șeful sectorului de aeraj- 
rambleu : „Trebuie săacordăm o mai mare a- tenție aerajului locurilor 

minus 50 ne vom. îndeplini prevederile de plan atît la nivel de brigadă cît și la nivel de sector, așa cum am făcut-o pînă acum".
Angajamente ferme
Ing. PUIU HOREA, ad

junct șef sector II : „întregul sector și aproape toate formațiile de lucru și-au îndeplinit, pînă acum, sarcinile planificate. O vom face și în luna aceasta".
Sing. ADRIAN ' MIN

GY ART, șeful sectorului V: „Avem de executat un vo

de muncă, mai ales în condițiile cînd avem numeroase lucrări în „fund de sac". De asemenea, va trebui să ne orientăm preocupările spre mai buna întreținere a lucrărilor miniere, a căilor de . acces spre locurile de muncă în special, pentru a asigura nu numai o aprovizionare ritmică și completă, atît de necesară asigurării fronturilor de lucru în condiții optime, cît și pentru o circulație a personalului fără eforturi deosebite, fără a- crobați' sau cascadorii. Totodată va trebui să acționăm cu mai multă perseverență pentru prevenirea focinilor de mină, a focurilor endogene care pot imobiliza importante capacități de producție". 

lum mare de pregătiri, îl vom realiza și ne vom îndeplini și sarcinile de plan la producția de cărbune extras din abataje".
RADU C. IOAN, miner 

șef de brigadă : „Nu a- vem motive să nu ne realizăm planul".
CONSTANTIN DUMI- 

TRAȘCU, miner, șef de 
brigadă : „Sîntem o formație omogenă și hotărîță să-și îndeplinescă sarcinile planificate. Și dacă așa am hotărît, așa vom face".

Probleme
FRANCISC OLASZ, mi

ner, șef de brigadă : „Avem necazuri cu folosirea transportoarelor de tip TR3, mai ales în ceea ce privește u- leiul și vaselina. Lipsind acești lubrifianți, deseori angrenajele sînt umplute cu'., apă și numai bine nu le merge". •
Ing. .AUREL MĂRIȘ. in

giner șef electromecanic: „Că să primim toată cantitatea de ulei repartizată trebuie, la rîndul nostru, să predăm uleiul ars, recuperat din utilaje. Or, la acest capitol, nu stăm prea strălucit și trebuie să ne preocupăm mai intens de rezolvarea acestei probleme".
ION CIOBANU, miner, 

șef de brigadă : „Se simte nevo’a unui număr mai mare de mineri calificați".
Ing. PUIU HOREA, ad

junct șef sector II: „Și nu numai la brigada lui Cio- banu. ci în întregul sector".
Sing. ADRIAN MIN- 

GYART, șeful sectorului V: „Și noi avem nevoie de forță de muncă bine calificată pentru că trecem de la abataje cameră la abataje cu trepte răsturnate".
GHEORGHE CHI^U, mi

ner, șef de brigadă: „ArArebui o mai mare atenție
LucruriION BUIA, miner, șef de brigadă : „Să nu mi-o luați în nume de rău, dar chiar nu mai avem baroase ia nivelul minei ? Nouă oricum ne sini foarte necesare"

FRANCISC KOVACS, 
miner șef de brigadă : „Ne lipsesc becurile -pentru lămpi, ori de iluminat a-

ARPAD ȘIKLODI, miner, 
șef de brigadă : „Mai a- vem unele probleme cu a- provizionarea, dar, oricum, ne vom îndeplini sarcinile ce le-am primit"

Ing. IOSIF DRUMUȘ, 
inginer șef producție l „Ca o concluzie putem spune că avem create condiții să ne îndeplinim sarcinile planificate la nivelul între- piinderii și la majoritatea sectoarelor și formațiilor de lucru Aceasta reiese clar d n angajamentele șefilor de formații de lucru, din hotărîrea lor de a acționa cu toată fermitatea pentru creșterea producției de cărbune extras"

și soluțiila selecționarea celor care solicită să lucreze In subteran. Mulți se p.lîng că este prea greU“.
Ing. AUREL MARHAN, 

directorul minei : „Nici Alba, nici Radu C. Ioan nu sînt niște „uriași", dar știu să-și organizeze munca, rezultatele se văd. Asta trebuie învățat de către fiecare nou încadrat".
Ing. PAUL ROLINGER, 

șef sector aeraj : „Va trebui să acordăm mai multă atenție celor nou-încadrați. Să stăm mai mult de vorbă cu ei. Să le cunoaștem necazurile si să-i ajutăm".
Ing. VÂSILE DRĂGAN, 

șef birou O PIR : „Problema calificării personalului muncitor a stat în permanență în atenția conducerii minei. Din totalul de calificați anul trecut, 78 la sută au fost mineri, de care avem nevoie, iar 22 la sută din celelalte profesii. Anul acesta vom depăși cifra de plan stabilită. Trebuie însă o preocupare mai susținută din partea șefilor de sectoare — cursurile de calificare fiind organizate la nivel de sector ■— pentru orientarea și crearea condițiilor necesare celor ce doresc să urmeze cursurile".
mărunte ?vom absolută nevoi e“,

ȘTEFAN ROTARU, miner, șef de brigadă : „Cred ■. ă este absolut necesar să li se procure topografilor riîlete. Vin Ia preluare cu jumătăți,de rulete, pe care : ■ nici nu se văd toate cifrele.Nu-i . tocmai în ordine. Ce spune el. aia este. Nu poți ■ verifica". - ,
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în lu/hc
Schimb de mesaje intre președintele României 

și primulTEL AVIV 9 (Agerpres).— La Tel Aviv a avut loc un schimb de mesaje între tovarășul Nicolae Ceaușescu și Shimon Peres, cu ocazia primirii de către primul ministru israelian a tovarășului Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care conduce delegația partidului nostru la Congresul Partidului Muncii din Israel.In cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej, s-a evidențiat evoluția pozitivă a relațiilor dintre Partidul Comunist Român șî Partidul Muncii din Israel și s-a exprimat convingerea că aceasta contribu
ie la promovarea unor raporturi bune, la colaborarea între România și Israel, în interesul cauzei

ministru al Statului Israeldestinderii, înțelegerii și păcii în Orientul Mijlociu și în întreaga lume. O a- tenție deosebită a fost a-cordatâ extinderii raporturilor economice româno- ișraeliene, exprimîndu-se dorința comună de a se acționa pentru lărgirea cooperării economice în producție, pentru sporirea vo- . lumului și diversificarea schimburilor comerciale, în folosul ambelor țări și popoare.Abordîndu*se unele aspecte ale problematicii mondiale, s-a subliniat că,. în actuala situație internațională deosebit de complicată, este necesar să se acționeze pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmare nu-

cleară, pentru asigurarea păcii, pentr-u soluționarea pe cale politică . a tuturor conflictelor din lume.O atenție, deosebită a fost acordată evoluției situației din Orientul Mijlociu,' prezentării poziției constructive ‘ ă României privind soluționarea acestei probleme.Premierul Shimon Peres a reliefat anrecierea de care se bucură, poziția României, în mod deosebit contribuția președinteluiNicolae Ceaușescu la soluționarea pe cale politică, prin negocieri, a conflictului din această zonă, inițiativele șefului statului român în vederea edificării unui climat de pace, securitate și cooperare în regiune.
Lucrările Congresului 

Partidului Muncii din Israel 
Salutul rostit de reprezentantul 

P. C. RTEL AVIV 9 (Agerpres).— FI. Țuiu. transmite: Lucrările celui de-al IV-lea Congres al Partidului Muncii din Istael continuă, delegații dezbătînd proiectele de documente, probleme politice și economice de actualitate.Totodată, în ședințele congresului au luat cuvîn-
. ............ aaa................   aaaaaa>

tul șefii ' unor delegații străine prezente la lucrări.Din partea Partidului Comunist Român, cuvîn- tul de salut a fost prezentat de tovarășul Ion Sto- ian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., conducătorul delegației P.C.R. la congres.

LA PRAGA A AVUT LOC C CONSFĂTUIRE cu participarea pi'imilor secretari ai comitetelor regionale și comitetelor din Praga și Bratislava ‘ ale P.C. din Cehoslovacia și P.C. din Slovacia — anunță genția CTK.

MOAMMER EL GED- DAFI, conducătorul Marii Revoluții de la 1 septembrie al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste, a primit delegația guvernamentală sovietică condusă de Konstantin Katușev, președintele Comitetului de Stat pentru Relații Economice Externe al U.R.S.S. Au fost discutate probleme ale relațiilor bilaterale. Șefului statului libian i-a fost înmînat un mesaj din partea Iui Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S.
Mesajul președintelui Mitterrand 

către Adunarea Națională 
a FranțeiPARIS 9 (Agerpres). — cială, de la care nu pot fi Intr-un mesaj adresat A- dunării Naționale, întrunită în sesiune la Paris, președintele Franței, Francois Mitterrand, a cerut guvernului Chirac să păstreze rolul forului legislativ. Șeful statului francez a avertizat că nu se poate obține o redresare e- conomică fără justiție so

excluși cei ce,"prin munca și capacitatea lor creatoare, contribuie la prosperitatea țării.Mitterrand a reamintit necesitatea, ca Franța să acționeze, în continuare,. în • favoarea „Europei, a dreptului popoarelor la autode- ter minare, a dezvoltării țărilor sărace și menținerii păcii".
SPORT® SPORT® SPORT® SPORT® SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CRONICA MUNTELUI

Semne de

FILMEPETROȘANI —. 7 No
iembrie: Bădăranii; Unirea: Călărețul electric; Pa- 
rîngul: Fata fără' zestre, I —II.PETRILA: Paloș contra paloș.LONEA: Cîntecele mării.VULCAN — Luceafă
rul: Mușchetarii în vacantă.LUPENI — Cultural: Cei șapte fantastici.URICANI: Pisicuța de catifea.

ției materiale în cinstea aniversării partidului.- 20,35 Epoca Nicolae Ceaușescu — timp al marilor împliniri revoluționare.

N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin. întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara..
TV.20,00 Telejurnal. .20,2Q : Actualitatea în economie:— Fapte de muncă de pe frontul produc-

al marilor împliniri revoluționare.— Școala superioară românească în anul 65 al partidului. Documentar (color).20.50 Soare, tinerețe, pace (color).— Emisiune muzical- bterar - coregrafică.21,15 Tribuna experienței:— Idei, soluții, rezultate in acțiunea de modernizare și perfecționare a organizării întreprinderilor industriale.21,35 Invitație în studiourile Radioteleviziu- nii (color).— Laudă patriei și oamenilor săi.— interpretează Baletul Operei Române din Cluj-Napoca.21.50 Telejurnal.22,00 închiderea programului.

— Școala super ioară românească în65 al partidului.anulDocumentar (color). 20.50 Soare, tinerețe, ce (color). pa-Emisiune muzical-literar - coregrafică.21,15 Tribuna experienței:rezul-Idei, soluții, tate in acțiunea demodernizare și perfecționare a • organizării întreprinderilor industriale.21,35 Invitație în studiourile Radioteleviziu-nii (color).Laudă patriei șimenilor săi. oa-— interpretează Baletul Operei Românedin Cluj-Napoca.21,50 Telejurnal,22,00 închidereamulul. progra-

Autobaza uzînâ de transport 
local Petroșani

- strada Iscroni nr. 3 -

INCADREAZA PRIN CONCURS

- un inginer sau subinginer în specialita
tea automobile.

informații suplimentare la sediul unității, 
biroul personal.

■ .*•

Cooperativa „Straja"
Lupen i

La campionatele, naționale 
de schi alpin 

Liana Grosu și Gerlinde Mihuț, 
pe poziții fruntașePe Valea Pelișorului (masivul Bucegi), în două manșe, s-a disputat recent, cursa de slalom a campionatelor naționale feminine de schi alpin. Traseul dificil, presărat cu 92 de porți a „cernut" lista celor 38 de concurente, 14 dintre ele fiind silite să a- bandoneze. Primul loc și

INCADREAZA

- 4 paznicipnmavarapiu, din județ și țară, ci chiar de peste hotare. Și șeful echipei de întreținere a teleschiUrilor, Iosif Racolța, este Optimist: pe Mutu se va putea schia și peste trei săptămîni...încă o dovadă că sezonul pentru Schi nu e terminat: la Ștraja s-a deschis o tabără autofinan- țată pentru micii schiori ai clubului „PionieruTU Peste 20 de copii, elevi de „ _____ ’ 1,2, 3 și chiar din Vulcan, își vor petrece ; o bună pare din vacanța de primăvară la Strajă. Pe timpul taberei, ei beneficiază de îndrumările profesorului Iosif Huda, precum și de condițiile optime de cazare și alimen-

După o iarnă grea și capricioasă care a dominat cu ceață și multe viscole înălțimile din zona noastră alpină, mantia albă a ierhii (deși în Straja grosimea stratului de■ zăpadă a fost de 2—3 metri) se retrage tot mai mult. In bătaia razelor de soare, atît în Paring cît și în . Straja, în masivul Vîlcan, în poienile unde s-a topit zăpada și-au făcut apariția semnele gin- la școlile generale nr. gașe, dar certe ale pri- ~ _măverii ghioceii.Schiorii care se duc sau se* întorc de la munte sînt interpelați de cîte un curios: „Se mai schiază ? Dar mai este zăpadă ?“ Acestor curioși li se poa-> te răspunde cu nonșalan- tație, la mure-baza spor-1 ța: se mai schiază și, deși primăvara a venit eu un val de căldură; se va mai' putea schia cîteva săptămîni bune pe coastele nordice ale masivilor noștri.Că se. poate schia, o dovedește și sfîrșitul săp- tămînii trecute. S-a schiat pe în Paring, se mai schiâ- pe ză. Dar pe toți iubitorii la drumețiilor, muntele îi

— brîndușele,

ti vă a clubulw aflată în grija unei gospodine voluntare — Voichița Do- mokoș Deși e mama linei mici și talentate schioare, Codruța, din dragoste pentru munte și copii, ea poate fi mămă pentru toți....Deci, în Straja,, ca șiîn Paring, în Slima, tradiționala pîrtie B, poiană. S-a schiat șiStraja, unde au funcțio- așteaptă la suavul și toni- nat toate cele trei insta- fiantul... festival ai pri- lații de tras pe cablu. Du- măverii.nrnieă Straja a avut oas- .peți nu dear din munici- Ioan DUBEK

titlul de campioană a revenit Lilianei lehim (A.S.A. Brașov', cronometrată cu timpul de 1 : 27,57. Clubul sportiv școlar Petroșani are satisfacția de a avea între piimele șapte clasate pe Liana Grosu (1 : 37,97 — locul V) și Gerlinde Mihuț (1': 38,14 — VI).

- un conducător auto categoria A, B, C.
Condițiile de încadrare sînt cele prevăzu

te de; Legea T2/1970.
Informații suplimentare se primesc la ser

viciul personal al cooperativei sau telefon 
60312-70844.

ia»

TELEX • TELEX ■ TELEX ♦ TELEX Mica publicitate9 (Agerpres). —2-a ediție a cani- te, urmată de maeștrii bul-■ gară Voiska — 3,5 puncte (1) și iugoslava Lazarevici— 3,5 puncte,
★ ’ ț 'PRAGA 9 (Agerpres). — In proba masculină pe e- . chipe din cadrul campionatelor europene de tenis

ROMA Cea de-a _ pionatelor mondiale de a- tletism se va desfășură la■ Roma, în perioada 23 august — 6 septembrie 1987, se confirmă de la secretariatul Federației internaționale de specialitate. .Se vor disputa 43 de probe, de masă de la Praga, for- cu două mai mult decît la prima ediție de la Helsinki, în urma includerii în program a curselor feminine de 10 000 m și 10 km marș.
★VARȘOVIA 9 (Agerpres) — In runda a 5-a a turneului internațional feminin de șah de la Varșovia, Brustman a cîștigat la Dana Nuțu, Lazarevici la Jagodzinska, Ahmîlovskaiă a pierdut la Voiska, iar partida Szmacinska — Erens-. 736 kg), Adrian Clinei (categ. ka s-a terminat remiză. In clasament conduce poloneza Brustman, cu 4,5 punc-

PIERDUT legitimație spe- troșani, O declar nulă, cială de transport nr. 141, (6318)eliberată de E.G.C.L. Pe-
ANUNȚURI DE FAMILIE

COLEGIUL DE REDACȚIE : losii BALAN. Ioan DUBEK. Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTATA Simion POP — redactor șei. Teodor RUSU — redactor șei adjunct. 
Tiberiu SPATARU.

mația României a întrecut cu scorul de 5—-4 reprezentativa Austriei.; ☆ ■Intre 11" și 13 aprilie se vor desfășura la Roma în>- trecerile campionatelor mondiale de judo pentru tineret.La actuala ediție a competiției, România va participa cu patru sportivi: Florin Lascău (Categoria 78 kg), Petre Ariițoaie (categ.95 kg) și Arcadie Mariași (categ. pește '95 kg).. '(Agerpres)

FAMILIA anunță cu profundă durere încetarea 
din viată a celui care a fost

> GÎMBUȚA IOAN •
Inmormîntarea are Ioc vineri, 11 aprilie, ora 

15, în cimitirul din Petrila. (6319)

FAMILIA greu intercala prin pierderea scum
pului nostru

GHEORGHE ARDELEAN 
mulțumește cu profundă recunoștință tuturor celor 
care au fost alături de noi în aceste momente grele. 
((>315) '

SE împlinesc 3 ani de cînd inima celui care a 
fost un minunat soț, tată și bunic

VIRGIL CIMPU ~
a încetat să mai bată.

Nu-1 vom uita niciodată. Familia. (6316)
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