
Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușesfcu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, luni,'"8 februarie, a avut 
loc ședința Comitetului Politțc Executiv 
al C.C. al P.C.R., a Biroului Permanent 
al Consiliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și^Sociale a-Guvernului Republicii 
Socialiste România.

în cadrul ședinței a > fost dezbătut și' a- 
probat Raportul privind îndeplinirea pla
nului național unic de dezvoltare econo- 
mieo-socială pe anul 1981.

Comitetul Politic Executiv a subliniat 
că in primul an al actualului cincinal, oa
menii muncii din patria noastră, fără deo
sebire de naționalitate, strîns uniți in ju
rul partidului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceâușescu, au obținut 
rezultate de seamă în înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de Congresul al XII-lea al 
P.C.R.

Față de anul precedent, au fost înre
gistrate importante creșteri la producția 
industrială, s-au obținut o serie de rezul
tate pozitive in agricultură, a sporit po
tențialul economic al patriei noastre. în, 
1981 au fost puse in funcțiune numeroase 
capacități de producție, asigurîndu-se -creș
terea potențialului productiv al ramurilor 
economiei naționale.

epitetul Politic Executiv a relevat că 
rezultatele obținute în producția mate
rială au determinat înregistrarea și in a- 
nul 1981 a unui însemnat progres în ri
dicarea nivelului de trai al întregului po
por, prin creșterea veniturilor obținute 
din retribuirea muncii și fondurile socia
le, prin sporirea desfacerilor de mărfuri 
și extinderea serviciilor pentru populație. • 

S-a subliniat că, într-o conjunctură mon- 
'dială caracterizată prin instabilitate, in- 
flație și șomaj, datorită căreia multe țări 
și-au restrîns activitatea productivă, în 
anul trecut în România â fost dezvoltată 
producția materială, s-au lărgit și moder
nizat capacitățile de producție, s-au creat 
noi locuri de muncă, populația a benefi
ciat de un volum sporit de bunuri și ser
vicii, ceea ce evidențiază superioritatea 
economiei noastre socialiste, planificate, 
capacitatea ei de a asigura bunăstarea și 
prosperitatea întregului popor,’ progresul 
general ai țării noastre, -

Comitelui Politic Executiv a subliniat 
' totodată, că succesele obținute puțeau fi 

mai bune dacă în toate sectoarele s-ar 
fi acționat cu mai multă răspundere pen
tru organizarea corespunzătoare a activi
tății și mobilizarea tuturor forțelor ma

teriale și umane de care dispune econo
mia noastră.

In legătură cu aceasta, s-au evidențiat 
o serie de neajunsuri, șl deficiențe existen
te în activitatea guvernului, ministerelor, 
centralelor și unităților economice.

Comitetul Politie Executiv a trasat mi
nisterelor, centralelor unităților producă
toare, organelor de partid și de stat sarcina 
de a acționa cu fermitate pentru adopta
rea măsurilor necesare și creșterea exi
genței și răspunderii în asigurarea celor 
mai bune condiții pentru îndeplinirea rit
mică și la. toți indicatorii a planului de 
producție pe acest an, acoperirea din 
țară a materiilor prime și energetice ne
cesare, căutarea și găsirea de soluții pen
tru producerea înlocuitorilor și reducerea 
fermă a importurilor. S-a indicat să se 
acționeze cu consecvență pentru recupe
rarea unor restanțe din primul an al cin
cinalului, cu deosebire a produselor des
tinate exportului. '

în continuarea lucrărilor. Comitetul Po
litic Executiv a dezbătut și aprobat Ra
portul cu privire la reașezarea și corela
rea pe principii economice a prețurilor 
produselor agricole și majorarea prețu
rilor cu amănuntul la produsele agroali- 
mentare, creșterea retribuției personalului 
muncitor, a alocației de stat pentru copii 
și a pensiilor.

Comitetul Politic Executiv a -subliniat 
că din inițiativa și sub conducerea nemij
locită a tovarășului Nicolae Ceâușescu, 
în ultimii doi ani, precum și în cursul 
lunii ianuarie 1982, a fost elaborat un 
complex de măsuri de o deosebită impor
tanță privind actualizarea și îmbunătăți
rea prețurilor de producție și de livrare 
din industrie, precum și a prețurilor de 
producție, contractare și achiziții din a- 
gricultură, măsuri care asigură stimula
rea producătorilor, creșterea producției 
industriale și agricole și a veniturilor 
populației, îmbunătățirea continuă a satis
facerii nevoilor de consum ale oamenilor 
muncii.

Comitetul Politic Executiv a subliniat 
că reașezarea prețurilor de desfacere cu 
amănuntul a devenit o necesitate obiectivă 
pentru mersul ascendent al societății 
noastre socialiste, pentru realizarea unui 
echilibru intre veniturile populației și 
cheltuielile sociale, cu atît mai mult cu 
cît la unele produse de bază prețurile de 
vînzare au rămas neschimbate de 25—30 
de ani, deși veniturile populației au cres-
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SCRISOAREA 
tovarășului NICOLAE CEÂUȘESCU 

adresată celor care i-au trimis mesaje de felicitare 
si urări cu prilejul aniversării zilei de naștere

Cu prilejul aniversării 
zilei de naștere, tovarășul 
Nicolae Ceâușescu, secre
tarul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, a primit un ma
re număr de mesaje, tele
grame și scrisori prin care 
comuniștii, oamenii mun
cii din întreaga țară — 
muncitori, țărani, intelec
tuali. tineri și vîrștilici, 
bărbați și femei, români,

maghiari, germani și de 
alte naționalități — dînd 
glas sentimentelor de înal
tă prețuire, stimă și recu
noștință ale întregului nos
tru popor, i-au adresat 
călduroase felicitări și u- 
i’ări de viață îndelungată, 
sănătate și fericire, de noi 
și mari succese în activi
tatea de supremă răspun
dere pe care o desfășoară 
cu neobosită energie, în

„Doresc să exprim, pe această cale, 
cele mai calde mulțumiri organelor și 
organizațiilor de partid, de stat și obș
tești, organizațiilor Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, ministerelor 
și celorlalte instituții centrale și locale, 
precum și comuniștilor și tuturor oame
nilor muncii din patria noastră, fără 
deosebire de naționalitate, care mi-au 
adresat telegrame și meshje de felicitare 
și urări cu prilejul aniversării zilei" de 
naștere. Consider aceste manifestări 
drept o expresie a- dragostei, atașamen
tului și profundei încrederi în Partidul 
Comunist Român, — în rîndurile căruia 
am crescut și m-am format ca activist 
revoluționar — în politica partidului 
consacrată slujirii devotate a intereselor 
fundamentale ale poporului, de progres 
și o viață mai bună, cauzei independen
ței și suveranității țării, edificării în 

fruntea partidului și sta
tului, pentru înflorirea 
multilaterală a patriei so
cialiste, pentru progresul 
și bunăstarea întregii na
țiuni.

Tuturor celor ce i-au 
transmis mesaje de felici
tare și urări cu acest pri
lej sărbătoresc, tovarășul 
Nicolae Ceâușescu le-a a- 
dresat următoarea scrisoa
re de mulțumire :

România a celei mai drepte și umane 
orînduiri din istorie — orînduirea so
cialistă și comunistă.

îmi este deosebit de plăcut să folo
sesc acest prilej pentru a adresa, la 
rindul meti, tuturor celor ce mi-au tri
mis asemenea mesaje și scrisori, comu
niștilor și întregului nostru popor calde 
urări de sănătate și fericire, de succese 
și satisfacții tot mai mari în muncă și 
în viață, în activitatea pe care o desfă
șoară —, în strînsă unitate în jurul 
partidului — pentru înfăptuirea preve
derilor actualului cincinal 1981—1985, a 
mărețului Program de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoFate 
și înaintare a României spre, comunism, 
de înălțare a patriei pe noi culmi de ci
vilizație și progres !
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Noi succese 
în îndeplinirea 
sarcinilor 
suplimentare

ÎNTRECEREA socialistă 
tribuna afirmării vredniciei 

și măiestriei minerești pentru

Zi de zi, minerii Văii
Jiului, raportează noi 
succese în depășirea pre* 
vederilor de plan, în în
deplinirea sarcinilor su
plimentare. La încheie
rea săptămînii trecute, 
în ultima zi, șase între
prinderi miniere au ex
tras peste prevederile 
de plan împreună peste 
1200 tone de cărbune. E- 
vidențiem eforturile de-

■ puse de minerii Lonei, 
care in 6 februarie au ob
ținut, o producție , supe
rioară sarcinilor supli
mentare — 259 tone de 
cărbune față de o sarci
nă de 242 de tone. Sint 
remarcabile, de aseme
nea preocupările mine
rilor de la Petrila și Ani- ' 
noasa care în ultimele 
zile (două la mina Petrila 
și trei la mina Aninoasa) 
și-au. îndeplinit și depă
șit prevederile de plan, 
realizări care demons-

I trează că ambele colective 
miniere au pășit cu în-

■ credere pe drumul redre- . 
sării activității de extrac
ție a cărbunelui.

Minerii de. ia Paroșeni 
continuă în același ritm 
susținut, pe care și l-au 
impus de la începutul a- 
niilții activitatea desfă

șurată la fronturile de lu
cru din subteran. De la 
începutul acestei luni au 
extras peste prevederi 
835 de tone de cărbune, 
iar de la începutul anu
lui au totalizat un plus 
de. aproape 3000 de tone.

Realizări superioare sar
cinilor - suplimentare ra
portau de la începutul a- 
cestei luni și minerii de 
la Uricani, mină producă
toare de cărbune pentru 

• cocs. Cu cele 1490 tone 
extrase peste prevederi 
în această lună, minerii 
de la Uricani âu ridicat 
nivelul realizărilor su
plimentare la aproape 
5000 de tone de cărbune 
pentru cocs.

Prin realizările din zi
ua de 6 februarie, între
prinderile cu cele mai 
constante și ritmice de
pășiri din această lună — 
Vulcan, Paroșeni și Uri
cani — au totalizat de 
la începutul acestui an 
o producție suplimentară 
extrasă de 20 000 de to
ne de cărbune.

® Și în 6 februarie. 
Combinatul minier Va
lea Jiului și-a realizat, 
și depășit sarcinile de 
plan ale zilei (pentru a 
5-a oară consecutiv).

La Pe' -nșani a avut loc, 
la sfîrșitul săptămînii tre
cute, o consfătuire cu 
caracter de schimb de ex
periență cu tema „între
cerea socialistă, pîrghie
importantă în realizarea 
și depășirea sarcinilor 
eeonomico-sociale ale co
lectivelor de oameni ai

•4 J

muncii*. Consfătuirea a 
fost organizată de Comi
tetul Uniunii sindicate
lor din întreprinderile 
miniere, petrol, geologie și 
energie electrică, de con-
siliile județean și muni
cipal ale sindicatelor și 
Combinatul minier Va
lea Jiului.

IBh III

iv , Ji

Relatările de la aceas
tă importantă acțiune 
înscrisă în preocupările 
colectivelor largi de oa
meni ai muncii din mine
ritul Văii Jiului în vede
rea creșterii producției 
de cărbune le prezentăm
în paginile 2—3 ale zia
rului nostru.

*

Minerii 
Vulcanului, 

fruntașii

Colectiv de oameni 
liarnici și pricepuți, mi
nerii Vulcanului printr-o 
dăruire exemplară în 
muncă, printr-o mobilizare 
de excepție s-au menținut 
zi de zi, de la începutul 
acestui an, în fruntea în
trecerii ce se desfășoară tn 
bazinul nostru carbonifer. 
Constanța realizărilor și 
ritmicitatea depășirilor au 
caracterizat întreaga acti
vitate a minerilor de la 
Vulcan atît în prima lună 
a anului cît și în acest în. 
eeput de lună. La cele 
8 720 de tone de'cărbune 
extrase suplimentar pen
tru energie în iunsT ianua
rie cînd media zilnică a 
fost de 5 000 de tone de 
cărbune, în această lună 
au mai adaugat încă 3 858 
de tone. Producția extra
să -suplimentar și totaliza
tă de la începutul anului a 
depășit cifra de 12 300 tone 
de cărbune. Deosebit de 
important este că in aceas
tă lună producția medie 
zilnică realizată de mine
rii de la Vulcan a fost 
de peste 5 300 de tone feea 
ce reprezintă o producție 
medie zilnică ' superiori 
sarcinilor suplimentare sta. 
bilite pentru această luna 
cu 306 tone de cărbune.i
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întrecerea pe sectoare de producție
t o

întrecerea pe sectoarele miniere de investiț

pun
pun
pun

53
26
20

tocul I : I.M. Bărbățeni
Locul II : l.M, Lupeni
Locul 111 : l.P.C.V.J.

— 75«,'ț
— 611,0 pun.it
— 356,5 punct

Locul I : Sectorul investiții al l.M. Livezeni
Locui
Locul III : Sectorul investiții al l.M. Paroseni ■— 64 p

— 397,2 p
II : Sectorul investiții al l.M. Petrila — 142 pur

Locul I: Sectorul I al I.M. Lupeni
Locul II : Sectorul V al I.M. Lupeni'
Locul III : Sectorul III al I.M. Bărbățeniîn programul 

s-a însuiris ca un 
semnificativ și 
eunoasțdrea de

. nori a activității
.« - . . ... . Z-M ' . 1 .

• cotari pentru 
minieră

Trebuie sa consideram preve 
derile la producția de cărbune Și 
petrol, la producția de minereuri, 
în general de materii prime ca mi
nime. Să acționăm cu toate forțele 
pentru o producție suplimentară 
de materiale energetice și materii

NICOL AE CEAUȘESCU

în sporirea extracției
„întrecerea socialistă, pirghie importantă 

în realizarea și depășirea sarcinilor econo- 
mico-sociale ale colectivelor de oameni ai 

• muncii11 — temă atît de actuală pusă în 
dezbaterea brigadierilor, cadrelor de spe
cialiști și activiștilor de, partid și de sindi
cat din mineritul Văii Jiului, a oferit prile
jul unutoiodnic schimb de experiență pri
vind posibilitățile de creștere a producției 
de cărbune ale acestui important bazin mi; 
nier al țării.

Pornind de la acest deziderat major al 
politicii economice a partidului și statului 
nostru, organizatorii consfătuirii au găsit 
modalitatea cea mai eficientă de a reuni 
la un schimb de experiență cu mare valoa
re practică pe cei mai vrednici mineri ai 
Văii Jiului. Au fost prezenți - fruntașii anu
lui 1981 - brigadieri, șefi de sectoare și 
conducători de întreprinderi miniere, șefi 
de formații de lucru din construcția de u- 
tilaje și constructori de obiective miniere, . 
p ecum și, specific, unui eveniment festiv —... ■ 
soțiile acestora. S-a transmis ori a fost 
însușită experiența înaintată a celor mai 
buni, fruntașii fruntașilor prezentînd in fața 
celorlalți ■ ortaci căile și- metodele proprii 
pe care le folosesc pentru a Spori continuu 
rodnicia muncii în abataje.'A fost un ca-

dru sărbătoresc, de laudă a celor 
vrednici și pricepuți, dar și un stimulativ 
prilej de confruntare a experienței pozitive 
cu neajunsurile încă existente, de decan
tare a unor concluzii in măsură să conducă 
la perfecționarea pe toate fronturile, a mun
cii din subteran, cu țelul ferm de o Înre
gistra la finele acestui an, cel de-al doilea 
Cin ol actualului cincinal, realizări net su
perioare în vaforificdrea potențialului 
man și tehnic al Văii Jiului de creștere

u- 
a 

producției de cărbune. S a exprimat cu cla
ritate existența (n Volea jiului a unui po
tențial productiv superior - printr-o mai 
bună organizare o muncii, printr-o folosire 
mai judicioasă a zestrei de utilaje comple
xe de care șe dispune, prin întărirea disci
plinei muncitorești și tehnologice - In ve
derea materializării acestei cerințe puse în 
fața minerilor de către conducerea supe
rioară de partid, personal de către tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului. Prin angajamente concrete, 
minerii și-au manifestat ferma hotărîre de a 
răspunde prin fapte de muncă rodnice, la 
însuffețitoarea chemare pe care le-o adre
sează țara i asigurarea independenței e- 
nergetice, a programului economic și social 
al României socialiste.

mu
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O fotografie simbol. 
Ea îi prezinți pe briga
dierii, fruntașii frunta
șilor pe frontul cărbu
nelui, împreună eu or
ganizatorii. și specialiș
tii participant la cons
fătuirea cu caracter «le 
schimb «le experiență 
care a avut Ioc la Pe 
trosani

fro nt u
ț Pretutindeni în Valea Jiului s-a muncit cu dăruir 

totală abnegație pentru creșterea producției de cărl 
S-au afirmat în această competiție rodnică numeroasa 
lectlve care au extras cărbune peste plan. A ciștiggt 
treaga Vale și țara, dar cei mai vrednici de laudă sînt ; 
tașii, fruntașii fruntașilor.

întrecerea pe întreprinderile miniere
Văii Jiului

aețiuniî 
moment 
necesar 

către; m.i- 
speeia- 

liștilbr' Centrului de cer- 
/securitate 

din Petroșani. 
'•►Brigadierii au vizitat eu 

acest prilej laboratoarele 
ț celțtruluj, unde le-au fost, 

prezentate și exemplifi- 
cate succesele eolectivu-

zi bogată în activități
gios centru științific 
domeniul securității 
niere, experiențele

lui de aici privind creș
terea siguranței în exploa
tare a instalațiilor, preo- 

■ cupările proprii privind 
asigurarea unor condiții 
de lucru din ce in ce mai 
bune in activitatea din 
subteran, ', desfășurarea 
în deplină securitate a 
muncii minerilor. Expu
nerea, prezentată de di
rectorul acestui. presti-

in 
mi- 

...... ___ care
au fost lâeute in diferi
tele' laboratoare prin
tre care cele ce urmăresc 
focurile de mină, șecuri- 

.. ta tea Utilajelor și instala
țiilor, salvarea minieră, 
folosirea explozivilor in 
subteran — au reprezen
tat, fiecare, noi prilejuri

BfÂ. OsML. ■ • i
'■ 1 .c n

de a extrage învățămin
te utile pentru desfășu
rarea unei activități pro
ductive rodnice, în depli
nă siguranță, la frontu
rile de lucru -din subte
ran. - :,r /’

In același timp, în sa
la mică a'Casei de cultu
ră a sindicatelor din Pe
troșani, soțiile minerilor 
au asistat la prezentarea 
liniei de modă ’82, pre
zentare făcută cu produ
sele proprii de către lu
crătoarele întreprinderii' 
de ti icotaje din Petroșani, 
ale cărei muncitoare sint 
înseși soțiile de mineri 
din Valea Jiului. Au fost 
audiate, de asemenea, ex-‘ 
punerile prezentate ■; de 
cadre de specialitate pri
vind rolul familiei în. so
cietate și rolul -soțiilor in 
întreținerea unui climat 
favorabil in familie, pre
cum si probleme la zi 
privind .alimentația ra
țională a omului. Perso-. 
naiul calificat al restau- 
lantului „Parîngul” și co
fetăriei '-„Hermes" a. ofe
rit sfatufei practice soți- ■ 
ilor gospodine despre .mo
dul <le pregătire ușoară și 
rapidă a unor preparate 
culinare și deserturi. A 
fost și acesta, un „schimb 
de experiență” util ”• „j 

„piui ut în folosul 1.orbi
ilor -le minori. ; 'fe

Voie bună la înlilnirnu Joiărl I

Cum e și firesc, la 
păi ui ' consfătuirii cu 
racter. de șehimb de 
perieniță, în ciiistea frun
tașilor, in sala mare a 
Casei de cultură a si ridi
catelor dih Petroșani a 
avut loc un. frumos' spec
tacol artistici susținut de 
binecunoscutele r formii- 
fii profesioniste și de 
amatori din județ:. Tea
trul de esliadă — revibtăr 
Deva, ansamblul „Hațe- 
gdîra" al Consiliului ju
dețean. al sindicatelor și 
ansamblul folcloric ..Min
ora" al. Văii Jiului, ulti
mele două • formații lau
reate ale Festivalului na- 
țional 1 „Ciuta: ea Rema

ca
ca- 
c.r-

nici" și prestigioase me
sagere, in repetate rîn- 
duri, ale .folclorului *fo- 
mânesc pe scene din în
treaga lume. Minerii, toți 
pari ieipanții au aplaudat 
cu multă satisfacție in- 
terpreții de muzică popu
lară și ușoară,-momentele 
satirice pline de .umor 
prezentate. jocurile și 
dansurile în care au evo
luat artiștii, s;.

Această- deosebită „și a 
brigadierului'1 ș-a înche
iat intr-o minunată 
trecere tovărășească 
care . marticipanții de 
toate întreprinderile
niei e ale Văii Jiului, a- 
lături de soțiile lor, s-au 
cunoscut mai bine, s-au

întreții 
■trăind c 
rd sări 
antreni 
de o u 
ceată c 
ț tonal 
mei“ - 
instrun 
al: conț: 
IJ.T.C. 
tură a 
Petrosa 
de new 
mare 
nizatori 
care m 
s-au sil 
știu sp 
ce mut 
dura și
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rii vredniciei și măiestriei minerești pentru
A PRODUCTIEI DE CĂRBUNE

w •

i : CONSTANTIN POPA, sectorul IV alLocul

Locul

întrecerea brigăzilor de înaintare
care

Locul

II : EUGEN VLAI1AR, sectorul VII al

de 
în ;

n
isc
a

întrecerea brigăzilor din abataje

ni

Promovarea noului — cu oameni noi, 
mineri-tehnicieni

sonale ale tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secre
tarul general al partidului, 
președintele țării, au fă
cut mari eforturi pentru 
dotarea minei Lupeni și 
a celorlalte mine din Va
lea Jiului eu' ut 
derne 
metri 
Nouă,

subterane 1981

111Locul

Lft-.ul

I.M. 
I.M. 
i.M. 
I.M. 
I.M. 
I.M. 
I.M. 
I.M.

Lupeni 
puncte 
Lupeni 
puncte 

: CONSTANTIN COSMA, sectorul V al I.M. Petrila
puncte— 129,4

FRANCISC KOVACS, sectorul IV al I.M. 
. — 293,2

Petrila 
puncte 

II : MIRCEA SECRIERU, sectorul V al I.M. Livezeni 
‘ — 249,2 puncte

III: PETRU BELBE, sectorul IU al I.M. Lupeni 
— 214 puncte

Brigăzile situate pe locul I al întrecerii pe 
întreprinderile miniere ale Văii Jiului

Lonea: brigada IOS1F CJ.AMBA — 12.1
Petrila : brigada FRANC1SC KOVACS — 293,2 
Livezeni : brigada MIRCEA SECRIERU — 
Aninoasa : brigada VASILE COJOCARU - 
Vulcan : brigada CONSTANTIN NIȚA — 
Paroșeni : brigad'a TITU TEACENCO — 
Lupeni: brigada CONSTANTIN POPA — 
Bărbăteni : brigada DIONIȘIE SZOCS — 
Uricani : brigada AUREL SOSO1

puncte 
puncte 
puncte 
puncte

249,2
■ 61,2 ........
101,0 'puncte 

puncte 
puncte 
puncte 
puncte

125,0
239,2 
150,0
121,6

.etenește, 
atmosfe- 
Și aici, 
su.stinut

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ 
A BRIGĂZILOR DE MINERI

In cursul desfășurării consfătuirii, unul din mo
mentele de cel mai mare interes l-a constituit dez
baterea realizărilor «lin anul 1981. Șefi de brigadă 
oin intreaga Vale și-au împărtășit din experiența 
...oprii:, din succesele și greutățile cu care s-au con
fruntat și le-au învins, exprimînd cu acest prilej 

oi și mobilizatoare angajamente pentru realizarea 
• înalte cote ale vredniciei si măiestriei minerești 
sarcinilor sporite ale anului 1982 la producția de 
bune.

Puterea de a învinge greutățile

Constantin P O P A, 
sectorul IV al I.M. Lu
peni : „Brigada noastră 
a lansat în 1981 chema
rea Ia întrecere către toa
te colectivele de brigăzi 
din abatajele frontale cu 
susținere mecanizată. 
Membrii brigăzii trăiesc 
din plin bucuria că tot 
noi sîntem cîștigătorii a- 
cestei i întreceri." Puncta
jul obținut de formația 
noastră în întrecere este 
cunoscut. Am extras în 
anul 1981. peste preve
deri, 30 500 de tone 
cărbune cocsificabil, 
pășind în proporție 
23 la sută planul 
ducției de cărbune 
proporție de .25 la 
nivelul planificat a 
ductivității muncii 
bata |.

Dar, interesează 
spunem aici, mai

n am acționat pentru 
atinge aceste succese.
la început doresc să 

subliniez că în ultimii 
ani partidul și statul 
nostru, la indicațiile

u ' utilaje mo-, 
avînd. înalți’ para- 
tehnico-productiv.i. 
minerilor, secreta- 

general ne-a cerut să 
instruim continuu, să 
pregătim profesional 

și politie pentru a deveni, 
în aceste noi condiții,. mi- 
neri-tehnicieni.

In brigadîi am promo
vat numeroși .muncitori 
tineri, receptivi la nou, 
care s-au instruit 
policalificare în așa 
incit să ’ răspundă 
xigent la toate cerințe
le muncii intr-un abataj 
complex mecanizat. - Cu 
toții cunoaștem fiecare 
operație, dar ortacii își 
fag pe deplin datoria pe 
operațiile. pentru 
s-au specializat.

Expresia înaltei 
răspunderi șînt 
Pentru anul 1982 
angajat, pentru ~J 
să extragem peste 
vederile, anual 
tone 
ficabil

Gheorghe NISTOR, sec
torul investiții al I.M. 
Uricani ; „Minerii de la 
Uricani acționează, ca în
totdeauna, cu hotârîre și 
înaltă abnegație pentru 
creșterea producției de 
cărbune cocsificabil. Și 
la noi, preocuparea cen
trală în acest. moment 
este extinderea mecani
zată în abataje și la îna
intări. Brigada noastră 
asigură capacitățile vi
itoare de producție de la 
cea mai vestică mină a 
bazinului. Nu întotdeau
na poziția tectonică ne 
favorizează, dar luptăm 
hotărît și reușim să în
vingem totdeauna greu
tățile. Vorbind de Uri
cani aș vrea să subliniez 
hărnicia oamenilor, dis
ciplina și ordinea cu ca
re ei acționează pentru 
realizarea ritmică a sar
cinilor. Avem de răs
puns în acest moment u-

șa tei n i n o î,' s u p 11 m e n - 
în creșterea procîue- 

de cărbune. Este o 
necesitate economică, na
țională. Pentru acest țel 
muncim din toate păre
rile, cu convingerea că 
vom împlini întru totul 
sarcinile sporite ce 
revin".

ne

noastre 
faptele, 

! ne-âm 
început, 

pre- 
anuăle 2000 . de 

de cărbune cocsi- 
. Ne străduim din 

toate puterile pentru 
pînă la 1 
im acest

că
Măi să reînno- 
ăhgajăment“. ;

Ordine și disciplină 
fermă, muncitorească

Dumitru I.l CA, secto
rul II, I.M. Aninoasa: 
„Conduc o formație de 
40 de ortaci, într-un , a- 
bataj cu front scurt d'in 
stratul 13. Printr-o bu
nă organizare, prin or
dine și disciplină am 
extras. peste jian în ’81, 
un plus dș 1 500 tone de 
Cărb i ie. E
1 deșt, așa 
an, tind a 
dreptul, nu 
aici, nici cl 
jamentul
2 000:
punem 
un cadru 
tărirea d 
tocești și 
treorinde

1 ezul lat 
în acest 

pornit
v

Onștiem
11 i n< iii - 

mun itoi ea >< ă, 
realizarea l sare 
rite de cărbune,
plină securitate 
oii. Exemplul 
al întregului 

m i > iin< i 
depășiC strein ile 

pe, ,stă,țși’, el 
acest ’sens1'.

meaza 
pre-

• ■ n ,1 
pentru 

lor 
în

a :
brigăz 

colectiv
care;
ipniî 
mărt

spa
de-, 

mun- 
lor, 
,tal 

a 
\ia~ 
irie

Mecanizarea complexă a abatajelor

Tiiu ȚEACENCO, sec
torul I, I.M. Paroșeni 
„Brigada pe care o con
duc a extras in 1981, în 
total, 152 000 tone de 
Cărbune, cu 22 000 de to
ne peste prevederi. Sîn- 
tem o formație omogenă, 
eu muncitori policalifi- 
cați care am exploatat în 
cea .mai mare parte a a-

„Ne vom ține
losif ( 

IV I.M.
pai ca > taniă a 
tivului nostru a fost 
răspund, ni ’•■■in f 
grijii ce o poartă, 
condițiile de muncă 
viață create minei 
conducerea de partid 
de stat, personal tovară
șul Nicolae Ceausescu, 
îndemnului adresat 
Minerul de onoare 
Văii Jiului de a du 
cît mai mult cărbune 
răăpuns 
trăgînd 
brigadă, 
cărbune, 
ceasta 
superior
d lu )( 1 ?na ■

, enti u i o. * age 
care zi, in boeare 
cărbune 
. om ițiil 
tocmai a tehnologiilor- de 
îin ru. a normelor de pro- 
’■i fie a munci t ilîilitf.

Mina Lonea are numc-

I A MB » șet t ul 
Lotieă : ' ..Preot iT-

nului abataje dotaie; 
complexe mecanizate 
susținere și tăiere. In c 
dițiile înaltului grad 
mecanizare al 
dinAsubteran, al mecani
zării complexe, formația 
noastră de muncă a ob
ținut realizări -• deosebite, 
materializat în piu a-* 
nuntit.

■Am început realizarea

eu
„de 
b ti
de 

operațiilor 
01 

corîiplexe,

sarcinilor și. .angajamen-
telor asumate în ” anul
1982 încheind luna lanua-
rîe cu un, plus de■ peste
5 000 de tone. In curînd
ne vom transfera munca
în vederea pregăti rii. iar
apoi a exploatăriir unui
nou abataj. Anul 1982 va
fi, cu siguranță, anul
unor succese și mai im-
portante pentru 1□riga- ■
da noastră, ca și pentru
întreaga Vale a Ji

de cuvînt“

rpas brii i 
î-js aminti pe 
același sector : 
Ioan III și pe 
rel. Ne-am

i-airi
în anul 1981 
peste plan,
7000 de ton<
Am reușit 

organizîndu-ne
munca, mobili- 

forțele 
in fie- 
schirnb 

peste plan, în 
respectării în-

Negru 1 
unit cu 

și în acest an pentru 
produce zi de zi cît . 
î lult cărbune, pentru 
spori realizările p<- imn.a • 
ga minți. Ne vom tint de 
euvînț11.' ,
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cut de peste 10 ori în această perioadă, 
iar retribuțiile de peste 7 ori. Comitetul 
Politic Executiv a apreciat că o continua
re a finanțării de către stat a efectelor 
creșterii prețurilor de producție, livrare, 
contractare și achiziții ar provoca deze
chilibre în viața economică, între cererea 
si oferta de bunuri de consum, între ve
niturile și Cheltuielile populației

în spiritul politicii consecvente a parti
dului și statului de ridicare a nivelului 
de trai al întregului popor, Comitetul Po
litic Executiv a hotărît ca modificarea 
prețurilor de desfacere a produselor a- 
groalimentare să nu afecteze veniturile 

. «simenilor muncii. în acest scop, s-a pre
văzut acordarea de compensații persona

lului muncitor, creșterea alocației pentru 
copii și a pensiilor de asigurări sociale.

Comitetul Politic Executiv a subliniat 
că aceste măsuri reflectă preocuparea con
secventă a conducerii partidului și statu
lui, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru sporirea bunăstării ma
teriale a întregului popor, în conformitate 
cu obiectivele stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului de ridicare continuă 
a calității vieții in țara noastră.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca, 
pînă la sfirșitul cincinalului actual, vo
lumul compensațiilor anuale acordate 
personalului muncitor să fie integral re
cuperate pe calea creșterii .productivității 
muncii, reducerii continue a cheltuielilor 
materiale și valorificării superioare a ma
teriilor prime și materialelor. Pentru rea-

lizarea echilibrului financiar, este absolut Măsurile prevăd perfecționarea structu- 
necesar ca în anul 1982 să se recupereze rii organizatorice și activității aparatului 
cel puțin 30 la sută din valoarea compen- 
soțiilor stabilite.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca 
Raportul privind îndeplinirea planului 
național unic de dezvoltare economico- 
socifftă pe anul 1981 și Raportul cu privi
re la reașezarea și corelarea pe principii 
economice a prețurilor produselor agricole 
și majorarea prețurilor cu amănuntul la 
produsele agroalimentare, creșterea retri
buției personalului muncitor, a alocației 
de stat pentru copii și a pensiilor să fie 
supuse dezbaterii Plenarei C.C. al P;C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
și aprobat propunerile de măsuri privind 
aducerea unor îmbunătățiri în munca de 
partid la nivel central și local.

C.C, al P.C.R., a comitetelor județene și 
a altor organe locale de partid, ale Con
siliului Central de Control Muncitoresc 
a Activității Economice și Sociale, const!- ~ 
tuirea la nivel central și județean, a unor 
grupuri de instructori obștești de partid, 
îmbunătățirea activității politico-ideologi- 
ce și cultural-educative în toate localitățile.

Comitetul Politic Executiv și-a. exprimat 
convingerea că măsurile adoptate vor 
conduce la întărirea legăturii cadrelor de 
partid și de stat cu oamenii muncii, la 
concentrarea eforturilor tuturor forțelor 
în direcția înfăptuirii obiectivelor priori
tare ale construcției socialiste, la creșterea 
rolului conducător al partidului în toa$p 
domeniile de activitate

“I

Conferința asupra problemei Orientului Mijlociu HLME

PARIS 8 (Agerpres). — 
Delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de to
varășul Petru Enache, 
membru supleant ai Comi
tetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
care a luat parte la cel 
de-al XXIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Fran
cez, a avut o întîlni- 
re cu
Marchais, secretar general 
a! P.C.F.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar, general al Partidului 
Comunist Român, au fost 
transmise tovarășului Geor
ges Marchais un salut căl
duros, urări de sănătate și 
cele mai calde felicitări

pentru realegerea sa ca se
cretar general al P.C.F.

Secretarul general al 
P.C.F. a rugat să se trans
mită tovarășului- Nicolae 
Ceaușescu sincere mulțu
miri pentru urările 
sate, împreună cu
său cordial de caldă prie
tenie.

Cu prilejul întîlnirii, s-a 
tovarășul Georges exprimat dorința reciprocă 

de a se acționa in continua
re pentru întărirea și dez
voltarea legăturilor
prietenie, colaborare și so
lidaritate dintre P.C.R. 
P.C.F.,' în interesul

ADEN 8 (Agerpres). La 
Aden se desfășoară lucră
rile Conferinței interna
ționale asupra problemei 
Orientului Mijlociu, și a 
pericolului consolidării mi
litare a imperialismului, la 
care participă aproape 100 

■ reprezentanți ai diferite
lor comitete pentru apăra
rea păcii din întreaga 

. lume.
Luînd cuvîntul în plenul 

conferinței^ reprezentan-

tul Comitetului național 
pentru apărarea păcii din
România, Ion Pascu, a ... __ ,______  1_______
prezentat activitatea con- de înalta grijă și răspun- 
secventă și hotărîtă a ță
rii noastre pentru lichida
rea factorilor de încordare, 
tensiune și «conflict din 
viața internațională, pen
tru soluționarea probleme
lor complexe ale lumii în 
concordanță cu interesele 
și năzuințele vitale 
popoarelor.

Un profund ecou în rîn- 
dul participanților au gă
sit inițiativele pătrunse

adre
sai utul

de

Și 
celor 

două partide, al popoare
lor român și francez, al 
cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

IN CADRUL NUME
ROASELOR RAIDURI 
antiteroriste efectuate în 
ultimele zile în Italia, po
liția a arestat 150 de tero
riști și a descoperit 25 de 
ascunzători ale acestora. 
De asemenea, a fost con
fiscată o mare cantitate de 
arțne grele, muniții și ma
terial exploziv. Pe de altă 
parte, la Roma s-a anun
țat că justiția a hotărît în
ceperea, la 14 aprilie, a 
procesului intentat unui 
grup de membri ai grupă- 

zrii teroriste autointitulate 
„Brigăzile Roșii", sub a- 
cuzația de a-1 fi asasinat 
pe fostul premier italian,

dere pentru destinele u- 
manității ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, pe linia o- 
pririi cursei înarmărilor 
a reducerii cheltuielilor, 
efectivelor militare și ar
mamentelor, apărării liber
tății și independenței po
poarelor.

Aldo Moro. președinte al 
Consiliului Național al Par
tidului Democrat-Creștin.

PREȘEDINTELE
blieii Democratice Socia
liste Sri Lanka, 
Jaye Wardene, 
să ipaugureze în

Repu-

Junius 
urmează 

cursul 
acestei luni un nou com
plex parlamentar, în a- 
propiere de capitala țării, 
Colombo, Inaugurarea nou
lui complex va însemna, 
transmite agenția Reuter,

• ••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••«•••••••••••••••••• •
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încetarea rolului de capi
tală a țării îndeplinit de 
orașul Colombo. Noua ca
pitală va fi Sri Jaye War- 
denapura, la opt kilometri 
sud de Colombo, unde este 
construit și complexul par
lamentar.

ÎN CADRUL unei întîl- 
niri cu ziariștii, președin
tele Pakistanului, Zia-ul 
Haq, a apreciat drept în
curajator raportul prezen
tat de ministrul pakistanez- 
de externe, Agha Shahi, în 
legătură cu primele con
vorbiri pe care le-a avut, ■ 
în cursul recentei vizite e- 
fectuate la Delhi, asupra 
încheierii unui tratat de 
neagresiune între Pakis
tan și India. Cit privește 
posibilitatea unei întîlniri 
la nivel înalt eu India, el 
a arătat că, in etapa actua
lă, trebuie pregătite condi
țiile cerute de o asemenea 
acțiune politică.

j PETROȘANI — 7 Njft 
iembrie i Casă peiMC* 
Carolina ; Unirea : Ghsrf 
țuri pe .înălțimi.

PETRILA : Ana și ho- 
J țui.
i LONEA :
I Barkley de pe 
way.

ANI NOASA:
VULCAN — Luceafă

rul: Polițist sau delinc
vent.

LUPENI — Cultural:
1 împrumută-mi vocea 
astă seară; Muncito
resc : Viața e frumoasă.

URICANI : Zbor înalt.

I 
I

I
I

I
I

TV-

Familia 
Broad-

Șansa.

11,00 Viața satului. 
13,00 închiderea pro
gramului. 16,00 Telex. 
16,05 Viața școlii. 16,30 
Almanah pionieresc. 

17,25 Viața satului. 17,50 
1001 de seri. 18,00 în
chiderea programului. 
20,00 Telejurnal. 20.20 
Reportaj '82, Magistrala 
suspendată. 20,40 Teatru 
TV, 1907 de Ceza/ Pe
trescu. 22,15 Telejurnal.

I 
i:
i
i
i
i
Hlemenln

I
*
I
I
I

I
I
I
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Recent, pe pîrtiile din 
stațiunea montană Pălti
niș — Sibiu a avut loc tra
diționala întrecere a for
mațiilor „Salvamont" din 
întreaga țară. La start s-au 
aliniat 22 de echipe „Sal
vamont", plus patru echipe 
militare. Desfășurarea con
cursului a fost înlesnită de 
un timp frumos, senin. Dar 
probele din concurs au a- 
vut un grad sporit de di
ficultate în comparație cu 
cele din anul- trecut. „De 
la an la an — ne-a de
clarat dr. Emil Lepădatu, 
președintele formației „Sal
vamont" Petroșani — am 
constatat o evidentă creș
tere a ștachetei exigenței 
probelor raliului națio
nal. Dar și de această da
tă băieții noștri au avut o 
comportare meritorie".

Cele patru probe, pune- echipe, formația 
tate diferențiat în funcție ‘ “ -u‘
de dificultăți, individual 
și pe echipe au fost : sla
lom uriaș fără achie. sla
lom cu achia și acordarea 
primului ajutor unui acci
dentat, proba de orientare 
turistică, și căutare în a- 

'■ al ansă și cea mai grea pro
bă — de transport, traver
sare si coborîre cu achia 
a unui accidentat, inclusiv 
pe un perete vertical de 
stîncă de 40 m. După cum 
am aflat de la Dumitru 
Bîrlida. șeful, formației 
„Salvamont" Petroșani, -toți- 
conmonenții echipei au tre
cut- cu bine probele. N-au

lipsit însă momentele dra
matice, în desfășurarea 
concursului. Fapt care a 
făcut ca unele formații de 
renume să nu confirme 
pronosticurile inițiale. O 
prezență „în premieră" la 
raliul temerarilor ' munți
lor a constituit-o cea a ti
nerei formații „Salvamont" 
din orașul Lupeni, cons
tituită doar cu cîteva luni 
în urmă. Ștefan Nevezi, 
șeful formației „Salva- 
mont" Lupeni, ne-a decla
rat că „nu e mulțumit de 
locul ocupat in ierarhia 
concursului. Dar prezența 
la concurs, faptul că bă
ieții au depus toate efor
turile și au trecut probele 
cu succes, constituie o bu
nă experiență 
pentru viitoarele

în clasamentul

0 zi a concursurilor

dobînditâ 
întîlniri". 
final, pe 

din Pe- 
Ideui 7, 

locul
troșani a obiinut 
iar cea din Lupeni 
21. Avînd în vedere difi
cultățile intîmpinate. nu 
numai cele privind organi
zarea și desfășurarea, ci și 
cele de apreciere a rezul
tatelor finale despre care 
s-a amintit în ziarul „Spor
tul"., băieții celor două for
mații care au reprezentat 
Valea Jiului merită feli
citări. Șîntem convinși că 
în evoluțiile viitoare vor 
avea aceeași comportare 
merhorîe. indiferent de 
locul ocupat-în clasamen
tul final. (S.'VIOREL) . I

Pentru cei ce au urcat 
spre crestele înzăpezite, du
minică a fost o zi cu totul 
deosebită. Dimineață ge
roasă, dar însorită, a ofe
rit priveliști splendide, 
deoarece, vizibilitatea a 
fost perfectă pe deasupra 
perdelei de ceață și •/ fum 
care acoperea întreaga va
le a celor două Jiuri. La 
cabana „Pasul Vîlcan", la 
„Straja" și în masivul Pa
ring au avut loc concursuri 
de schi șt săniuțe. Instala
ția telescaunului spre Pa
ring a fost pornită înainte 
de ora 7. pentru a face fa
ță solicitărilor. Pe lingă 
localnici au fost prezenți 
numeroși oaspeți din alte 
județe, veniți să-și petrea
că ziua de odihnă pe pîto- 
reștile noastre meleaguri.

De la „Straja"-se. aud 
vești nu tocmai îmbucu
rătoare. Instalația tele
scaunului Bră.ița — Straja 
n-a fost autorizată încă, 
deși echipa de autorizare 
și-a făcut datoria, sosind 
la fața locului. O piesă 

'dintr-un angrenaj al mași
nii va trebui recondiționa
tă. Multaștoptata punere 
în funcțiune la dispoziția 
publicului a telescaunului 
din Lupeni. va mai îhtîrzia, 
deci, cîteya săptămîni.

: în c 
cute in Paring s-a petre

cut un eveniment regre
tabil. Instalația de baby- 
schilift a A.S. UtilajuJ a- 
menajată cu trudă de un 
grup de oameni inimoși 
de la I.U.M. Petroșani a 
fost deteriorată. Oameni i- 
responsabili au pornit-o în 
timpul săptămînii fără să 
asigure supravegherea ne
cesară. Ca urmare, dumini- 
'eă. la dispoziția sutelor — 
fără exagerare! — de 
schiori amatori n-a fost 
pusă în funcție decit ins
talația din poiana „Troița", 

La coborîre pe pîrtiile 
bătătorite de schiori și-au 
făcut din nou apariția. în 
ciuda repetatelor avertis
mente ale oamenilor de 
bine, cei ce-și dau drumul 
la vale pe pungi de plas
tic, riscînd să se acciden
teze. în alte zone din țară 
unde se practică sporturile 
de munte,-astfel d£ com
portări sînt sancționate cu 
amenzi. Oare la noi nu se 
poate ?

Telescaunul a funcțio
nat de dimineața pină sea
ra. fără întrerupere, trans
portând un număr record 
de turiști: Echipele „Sal
vamont" din Petroșani și 
din Lupeni au fost la da- 

. torie. in lungul drumului 
de acces spre cabane și pe 

ursul săptăminii tre- pîrtiile de schi.
Viorel STRAUȚ

Institutul de
organizează în data de 18 februarie 1982 con
curs pentru ocuparea postului de
- LABORANT

Condițiile de ocupare a postului și de re
tribuire sînt conform Legii nr. 12/1971 și Legii 
nr. 57/1974 republicată.

Relații suplimentare se pot obține de la 
biroul plan-retribuire-personal, unde se depun 
și cererile de participare la concurs. Telefon 
42580, interior 151.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe. numele Ilancăș 
Nicolae, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(289)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Caval

ANUNf 06

. Elena, eliberată de I.M. Pe- 
trila. O declar nulă. (290) 

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Moș Vio
rel. eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. îl de
clar nul. (292)

FAMILIE

Mama, profund îndurerată anunță decesul scum
pului său fiu

POPESCU ADRIAN (47 ani)
președinte al Judecătoriei Alba lulia. Inmormîntarea 
va avea loc marți, 9 februarie 1982, ora 13 la Livadia. 
(291)
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