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Minerii Văii țiului ferm angajați 
pentru îndeplinirea exemplară 
a planului la toți indicatorii

Ieri, 24 februarie, în- 
Bitmosferă de puter- 

mobilizare și anga- 
fertiiă, într-un cli

mat de exigență munci
torească a avut loc a- 
dunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii din unitățile 
Combinatului minier Va
lea Jiului.

După o analiză plină 
de responsabilitate a re
alizărilor, dar și a defi
ciențelor manifestate în 
activitatea colectivelor 
din care fac parte, și a 
muncii desfășurate de. 
consiliul oamenilor mun
cii de la C.M.V.J.par
ticip:: nțîi Iar dezbateri 
s-au angajat în fața 'în
tregii adunări, în nume
le oamenilor muncii pe 

■ care-i reprezintă, să
muncească în mod exem
plar pentru 
și depășirea 
care Ie i 
da țârii 
cărbune.

Intr-o 
puternic 
dunărea generalăa

realizarea 
sarcinilor 

revin . pentru a 
cit mai mult

atmosferă de 
entuziasm, a- 

a- 
cloptat textul unei tele
grame adresată Comlte- 

> tului Central al pa-tldu- 
--XMiv-'tovarășului Nicolae 

Ceaușescu.

Miercuri s-au încheiat în 
Capitală lucrările reuniunii 
internaționale a . ziariștilor 
pentru dezarmare, securita
te si, pace.

Organizată de Consiliul 
Ziariștilor din România și 
integrîndu-se organic . în 
suita de. acțiuni. și mani
festări ale țării noastre, pe. 
linia promovării concepției 
de politică externă a tova
rășului . Nicolae Ceaușescu, 
reuniunea a prilejuit un 
amplu și aprofundat schimb 
de- păreri între reprezen
tanții mijloacelor de in
formare în masă —s ai zia
relor și revistelor, ai postu
rilor de radio și televiziune 
— din aproape toate țările 
europene asupra unor pro
bleme care preocupă azi 
în cel mai înalt grad po
poarele — stăvilirea cursei 
periculoase a înarmărilor

înfăptuirea dezarmării, în
tărirea securității, apărarea 
păcii — bunul cel mai de 
preț al întregii omeniri.

în ultima zi a lucrări
lor au luat cuvîntul un 
mare număr de participant 
români -și străini.

Vorbitorii au exprimat 
sincere mulțumiri pentru 
mesajul adresat reuniunii 
de președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

în același timp, ei
relevat că reuniunea de la 
București reprezintă o ac
țiune importantă, construc
tivă și de mare actualitate 
inițiată de țară noastră, în 
spiritul politicii sale con
secvente de pace, curajoase 
și consecvente de promova
re a destinderii, colaborării, 
înțelegerii și păcii,;elabora- 

înfăptuită sub

au

conducerea clarvăzătoare a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Părticipanții de peste ho
tare au exprimat mulțumiri 
pentru condițiile create, 
pentru spiritul de colabo
rare, de respect față de 
pozițiile și părerile fiecă
ruia care a caracterizat lu- 
crările întîlnirii.

Reuniunea s-a încheiat cu 
un apel adresat tuturor ce
lor ce lucrează pe tărîmul 
presei și radioteleviziunii, 
al mi jloacelor de informare 
în masă pentru unirea e- 

. forturilor in Vederea pro
movării obiectivelor dezar
mării, securității și păcii.

în încheierea lucrărilor a 
luat cuvînt.ul tovarășul Ion 
Cumpănașu, președintele 
Consiliului ziariștilor, di
rector general al Agerpres
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și poeziede munte

namilelor
16—29 de

plină de entuziasm, 
mașii lui iorgovan țes pe' 
canavaua tabloului diurn 
de ia poalele. Retezatului

motorizate 
tone, ei conti

nuă metamorfoza între
rupta toamna trecută. Se

Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Republicii Socialiste România

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Dînd glas sentimentelor celor peste 45 000 de 

mineri din Valea Jiului, Banat și din Țebea, pârtiei- 
panții la adunarea generală a reprezentanților .oa
menilor muncii din unitățile Combinatului minier 
Valea Jiului, exprimă atașamentul nețărmurit, înal
ta stimă și recunoștința oamenilor muncii din adîn- 
curi față de Comitetul Central al partidului, față 
de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
NICOLAE CEAUȘESCU, minerul nostru de onoare, 
secretarul genera! al partidului, președintele Repu
blicii Socialiste Romania.

Cu înaltă responsabilitate muncitorească revolu
ționară, adunarea noastră generală a dezbătut, în 
spiritul orientărilor/ indicațiilor și exigențelor for
mulate de dumneavoastră, activitatea desfășurată de 
Consiliul oamenilor muncii In anul 1981 pentru în
deplinirea sarcinilor ce ne-au revenit din hotărîrile 
Congresului al XII-lea al partidului și măsurile me
nite să asigure îndeplinirea în cele mai bune condi- 
țiurii a sarcinilor de plan pe cel <le al doilea an al 
cincinalului.

Relatări de la lucrările adunării generale a reprezentanților oa
menilor muncii din unitățile C.M.V.J. în paginile II—III.

25 000 de tone extrase
Printr-o puternică 

biiizare a 
și tehnice

. colectivele' 
muncii de
prinderi
C.M.V.J.
depășit’' sarcinile de plan 
la zi. ale lunii februarie, 
obținînd împreună o depă
șire de 25 000 tone de căr-

mo- 
forțelor umane 
de care dispun, 
de oameni ai 
la șapte între- 
miniere ale 

și-au realizat și

bune. Rezultatele cele mai 
bune au fost.. obținute de 
minerii de la Vulcan ca
re au extras de la începu
tul lunii 11 25Qf de tone pes
te prevederile planului. A- 

. lături de ei, cu rezultate 
remarcabile, se află puter
nicele colective de mineri 
de la Lupeni, (bic-tni și 
Bărbăteni — întreprinderi

producătoare de cărbune 
pentru cocs, care au livrat 
peste prevederi în aceasta 
lună aproape 9000 tone de 
cărbune. Celelalte trei în
treprinderi miniere ' care 
raportează depășiri la pro- 

• ducția fizică de cărbune 
sînt I.M. Lonea, I.M." Ani- 
noasa și I.M. Paroșeni care 
totalizează un plus de pes
te 4200 tone de cărbune.

i'Oliii
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întrunind cel mai ma 
re punctaj in întrecerea 
socialistă pe anul 1981, 
brigada condusă de Eu
gen Vladar, de ia sec
torul VII al I.M. Lupeni, 
continuă și în acest an 
să se situeze printre 
fruntași.

..” H •.. j.;- I-;’ ’ .

Informații de 
peste hotare

Serile ziarului „Steagul roșu“J
Întîlnirea iubitorilor * I

Aurel Oala, lori Vînătoru i 
și Ion Pardos și-au pre- , 
zentat realizările. liene.fi i 
ciiud de organizarea ire- l 
proșabilâ asigurată acestei7 
acțiuni de activiștii clubu- i

Zeci de tineri din în
treprinderi și școli, fără 
a fi lipsit 'nsă și Vîrst- 
nicii pasionați ai potecilor 
montane, au participat, 
ieri seară, la clubul sin
dicatelor din Vulcan 
întîlnirea programată 
cadrul „Serilor 
Steagul roșu“. Cum 
de așteptat, acțiunile pro- „evoluau1' colecțiile de i 
gramate au fost urmărite diapozitive, prezentînd. J 
cu deosebit interes. A- minunatele creații ale l 
ceasta și datorită ,,prota- iurii — flori 
gonișțiXor“ plăcutei

• cultural-educative, ț 
care, . în prima 
elevii recitatori de 
gen. nr. 1,

la lui sindicatelor din Vul- ț 
în can, participanții ia ac- i 

ziarului țiUne au „stat in extaz“ f 
era în fața panoului pe care ț 

- „evoluau" colecțiile 
prezentînd
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Iar atunci, uriașul 
govan. în mînia lui 
mare, azvîrli barda 
atîta putere spre Stîncă- 
împărat, care ținea in 
surghiun pe cele. două 
fermecătoare zine, Cerna 
și Jiu, incit tăișul uneltei 
reteză ca pe un fir de 
iarbă creștetul muntelui 
din cale... și așa s-a năs
cut legenda Retezatului.

In acest mijloc de fău
rar se aude din nou du
duit de motoare la poale
le Retezatului și stîncîle 
pudrate cu cristalele al
be ale zăpezii înmulțesc 
ecoul muncii la nesfîrșit.

cea 
cu

Urmașii de azi, ai fui Ior
govan stăpînesc cu mă
iestrie miile de cai putere. 
Ei s-au adunat din nou, 
aici, la Cîmpu lui Neag, 
sub semnul patrioticei 
acțiuni „Huilă '82". Răs- 
punzînd chemării parti
dului și patriei care are 
nevoie de toi. mai mult 
cărbune, conducători au
to, buldozeriști, excava- 
toriști și mecanici, căliți, 
dîrji, gata să înfrunte vi
tregiile naturii, au venit 
la Cîmpu lui Neag din 
mai toate colțurile jude
țului nostru.

îmblînzitprl dibaci al

al căror A 
parfum parcă îl simțeai I 
creste reale de munte im- * 
posibil de imaginat că e-ț 
xistă dacă nu le-ai stră- i 
bate cu piciorul, răsări- ’ 
turi și apusuri de soare ț 
picturale de o excepției 
nală claritate, păttsaje în- | 
cîntătoare spre care, toți

continuă retezarea munte-'. o nouă epopee a prezen
tul. mutarea lui . intr-un 
alt loc.
legendă, 
hărnicie 
dăruire, 
muncitorește pentru .. a 
dezveli vederii și a des
prinde din măruntaiele 
pămîntului adevărata co- 

'. moară, atît de necesară 
industriei moderne, căr
bunele.

Prin munca lor de zi 
cu zi, deloc ușoară, dar

Fără barda din 
ci cu pricepere,, 
și multă, multă 

se acționează

tului socialist, care astăzi 
este o realitate materială, 
vie, palpabilă, dar peste 
veacuri pentru cei ce 
ne vor urma, poate ea va 
însemna o adevărată le
gendă. în fața acestei 
grandioase lucrări, scru- 
tînd viitorul cu ochii 
minții, simțim că așa va 
fi. ■

T. KARPATIAN

IIII iII

II I I I
i

seri 
îitlre 

parte 
la Șc. 

grupul folk 
,,Eterna". Coring și Gheor- 
ghe Holobîcă (creație pro
prie}, membrii cenaclului 
,Orjeu“ și pionierii sub- cej prezenți si-au pro- i

’ “ ., ie *
Tocmai in- 

pe care serile j 
cultural-educati- \ 
propus^o...

Azi, la ora 17, la Casa de cultură a sindi- ț 
calelor din Petroșani, va avea loc, .

în premieră absolută, piesa lui I. Dinescu 
VESPASIAN AL II-LEA )

Manifestarea va fi urmată de o seară ar- 1 
tistică și educativă. In program, concurs „Ci- 1 
ne știe, cîștigă“ și discotecă. i

ir-
redacției de la Casa pio
nierilor din Vulcan, iai 
în a doua parte cu- 
noscuții autori de dia
pozitive Vasile. Pollak,

pus „de mîine, gata, 
străbatem 
terlția 
noastre 
ve și-att

liene.fi
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„Trebuie să considerăm prevederile I 
la producția de cărbune și petrol, la pro- 1 
ducția de minereuri, în general de materii 
prime, ca minime. Să acționăm cu toate 
forțele pentru o producție suplimentară de 
materiale energetice și materii prime“.

NICOLAE CEAUȘESCU I

S t e c

FERM ANGAJAȚI PENTRFERM ANGAJAȚI PENTR
A PLANULUI LiA PLANULUI Li

i DAREA DE SEAMA
l a consiliului oamenilor muncii de la C.M.V.L, privind 
[activitatea desfășurată și rezultatele obținute în realizarea} 
[planului și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 1981}
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Pentru asigurarea înde
plinirii sarcinilor din primul 
an al cincinalului, condu
cerea colectivă a C.M.V.J. 
s-a preocupat susținut de 
adaptarea permanentă a 
Structurilor organizatorice ta 
rraile cerințe ale producției, 
de îmbunătățirea continuă 
a activității de organizare 
și conducere. In cursul ri
nului, la unități au fost or
ganizate 6 noi sectoare de 
producție și 3 sectoare au
xiliare,'iar în cadrul com
binatului s-a organizat un 
atelier de proiectare pen
tru tehnologii. Ca expre
sie a creșterii preocupări
lor pentru întărirea securi
tății miniere, Io combinat și 
întreprinderile miniere cu 
activitate Fn subteran s-o 
înființat funcția de inginer 
șef cu- probleme de secu
ritate minieră — măsură or
ganizatorică de mare im-* 
portanță.

La indicația și sub îndru
marea organelor superioare 
de partid, combinatul o or
ganizat în vara anului 
1981, acțiunea „Cîmpu lui 
Neag", care s-a încheiat cu 
succes prin executarea unui 
volum de 1 245 000 mc ex
cavați (cu 195 000 mc în 
plus) și descopertarea unei 
rezerve de 220 000 tone (cu 
20 000 tone în plus față 
de prevederi) ceea ce a 
permis extragerea a peste 
190 000 tone de cărbune din 
carieră, în condițiile unei 
economicități ridicate.

In spiritul orientărilor da
te de secretarul general al 
partidului, consiliul oame
nilor muncii și biroul său 
executiv au deplasat cen
trul de greutate al activită
ții lor în unități, asigurînd 
un contact nemijlocit cu 
oamenii muncii de la fron-

4 turtle de fucru, acordîn- 
I du-le in mai mare măsură

I

(TEXT

co
rni- 
Ia
de

PRESCURTAT)
ție și preparare o cărbune
lui. Avem în dotare 62 com
plexe de înaintare, 56 com
bine de abataj și 43 com
plexe de susținere meca
nizată.

Problema esențială care 
ne preocupă în prezent este 
folosirea deplină și eficien
tă a dotațieî existente. Deși 
în .urma măsurilor și acțiu
nilor întreprinse de consî- 

s-au 
înregistrat unele progrese, 
gradul de folosire extensivă 
a utilajelor de mare capa
citate nu s-a ridicat, la ni
velul indicatorilor progra
mați. Pe combinat, indicele 
de utilizare extensivă a 
fost în anul 1981 la com
plexele mecanizate de 
mai 54,8 la sută, față 
70 la sută programat, 
combinele de tăiere 
abatajele armate cu stilpi 
individuali de 24,65 la sută, 
față de 68 la sută progra
mat, iar la combinele de

, sprijin direct șl operativ în 
soluționarea problemelor 
tehnice, organizatorice și de hîzare și 
altă natură cu care s-au ajunsurilr 
confruntat.

Prin aplicarea măsurilor 
politice și tehnico-organi- 
zatorice stabilite și a spri
jinului primit, Consiliul oa
menilor muncii și-a îmbu- 

w nătățit activitatea în exer- 
" citarea răspunderilor și 

competențelor sporite ce 
i-au revenit. Ca urmare, re
zultatele obținute în anul 
1981 pe ansamblul activită
ții combinatului se situează 
la un nivel superior față de 
anii anteriori. Combinatul a 
realizat în anul 1981 peste 
prevederile planului 20 600 
tone huilă netă spălată, 
91 500 tone huilă spălată e- 
nergetică, 25 000 tone bri
chete și a îndeplinit planul 
producției nete valorice in 
proporție de 100,12 la sută, 
în același timp planul de 
investiții pe combinat a 
fost realizat integrat. Prîn 
realizările obținute s-au e-

vidențiot în mod deosebit 
colectivul întreprinderii mi
niere Bărbăteni, core a cîști- 
gat locul I pe combinat în 
întrecerea socialistă pe a- 
nui 1981, cu o depășire de 
plan de 14 600 tone, 
lectivul întreprinderii 
niere Lupeni, situat pe 
cui II, cu o depășire
30 500 tone și colectivul în
treprinderii de preparare a 
cărbunelui Valea jiului pe liul oamenilor muncii 
locul III, care a obținut re- 

.zultate bune în valorifica
rea superioară a masei mi
niere.

Concomitent cu rezulta
tele ' bune obținute în pe
rioada la care ne referim, 
în activitatea combinatului, 
s-au înregistrat și unele ne- 
împliniri. Cu toate că s-au 
depus eforturi, în această 
perioadă nu s-au realizat 
705 200 tone cărbune brut, 
din care 684 300 tone huilă 
și 20 000 tone cărbune brun. 
Cele mai mari restanțe Iq . .. _. ._ . ___
acest indicator se localizea- înaintare de 29,5 la sută fa
ză la- Aninoasa, Petrila, Li- ță de 68 la . sută programat, 
vezeni, Lonea și Vulcan. .............

Productivitatea muncii fi
zice, în unitățile t 
a fost mai mică în medie 
cu 131 kg/post. Ca urmare 
a nerealizării prevederilor 
la -indicatorii cărbune brut 
extras și productivitatea 
muncii fizice, precum șl a 
depășirii conținutului de 
cenușă și umiditate, cheltu
ielile totale la 1000 lei pro
ducție marfă au fost depă
șite cu 43,9 lei, deși s-a 
înregistrat o economie de 
9.4 lei la cheltuielile mate
riale.

Din analiza activității pe 
primul an al cincinalului se 
desprinde ca o concluzie 
importantă făptui că nerea- 
lizările înregistrate au și 
cauze obiective dar, în 
principal, ele au fost de
terminate de cauze, subiec
tive, de lipsurile manifes
tate în activitatea de orga- 

i conducere, de ne
ajunsurile existente în ceea 
ce privește ordinea, disci
plina și răspunderile mun
citorești. Consiliul oameni
lor muncii este conștient 
că atît in activitatea pro
prie, cît și în activitatea or
ganelor de conducere co
lectivă din unități au exis
tat o seamă de neajunsuri 
în ceea ce privește urmă
rirea aplicării integrale a 
programelor stabilite și fi
nalizarea. acțiunjlor între
prinse.

SARCINA PRIORITARA: 
FOLOSIREA LA INALȚI 
PARAMETRI A DOTĂRII 

TEHNICE
In spiritul orientărilor și 

indicațiilor date de secreta
rul general ol partidului, 
consiliul oamenilor muncii 
și biroul său executiv și-au 
intensificat preocupările 
pentru creșterea gradului 
de mecanizare și moderni
zare a lucrărilor de extrac-

nu
de 
la 

din

indicii de utilizare intensivă 
s-au situat, de asemenea, 

miniere sub nivelul planificat. Du- 
i pă cum s-a mai subliniat 

și cu alte ocazii, s-a, înre
gistrat o experiență poziti- 

: vă în această privință. în
treprinderile miniere Lupeni, 
Paroșeni și Uricani au rea
lizat în abatajele dotate cu 
complexe de susținere me
canizată productivități me
dii anuale de 10.468 t/post, 
10,853 tXpost și, respectiv, 
12,548 t/post, în timp ce 
unități ca Lonea, Petrila, 
Aninoasa sau Vulcan se 
mulțumesc cu productivi- ... . , 
tăți scăzute, care nu depă- că in unitățile cu foc con- 
șesc realizările obținute în 
abatajele în care se folo- Cu grad ridicat de pericol 
sesc vechile tehnologii. —1—•— —

în activitatea electrome
canică continuă să existe 
multe neajunsuri, îndeosebi 
în ceea ce privește promp
titudinea intervențiilor 
calitatea lucrărilor 
tuate. De asemenea, 
încă mare durata de reme
diere a avariilor la utilaje
le tehnologice la unele în
treprinderi miniere ca Live
zeni, Aninoasa, Vulcan, Lo
nea dator ă (reasigurării u- 
nor locuri de muncă cu 
piese de schimb de strictă 
necesitate, insuficientei cu
noașteri a utilajelor de că
tre personalul de interven
ție și organizării nesatisfă
cătoare a lucrului 
de intervenții

Existența unor neajun
suri impune acțiuni 
me pentru întărirea răspun
derii în exploatarea și păs
trarea mijloacelor din do
tare, pentru utilizarea cît 
mai deplină și eficientă a 
întregului parc de mașini, 
utilaje și instalații, pentru 
creșterea gradului de folo
sire intensivă a acestora, 
în scopul asigurării crește-

vitate și durata medie a zi
lelor de iricapacitate/acci- 
dentat. Totuși, faptul că în 
anul 1981 s-au înregistrat 
în continuare accidente in
dică o situație care impu
ne preocupare mai multă și 

, mai fermă și în acest do
meniu.

Pentru abaterile de la 
normele de protecția mun
cii, s-au aplicat peste 4500 
sancțiuni, dintre care cele 
mai multe la Petrila, Uri
cani, Lupeni, Lonea și Pa
roșeni. Cu toate acestea, 
au continuat să fie săvîrșite 
incredibile acte de indisci
plină și abateri extrem de 
grave de la normele depar
tamentale de protecția 
muncii. Manifestînd 
în continuare oe- 
xigență mdlt sporită și in
transigență față de orice 
fel de abatere de la nor
mele de securitate și de la 
prevederile Decretului Con
siliului de Stat, se impune 
să intensificăm și mai mult 

apll- 
în

ae- 
de 
în- 
ce-

ii 
efec- 
este

ia astfel

mai fer

rilor de producție prevăzute
în plan.

RESPECTAREA FERMA 
A ORDINII Șl DISCIPLINEI, 

A NORMELOR DE 
PROTECȚIE A MUNCII 
Rezultatele nesatisfăcă

toare înregistrate în folosi-, 
rea capacităților de pro
ducție se datoresc in mare 
măsură și neajunsurilor e- 
xistente în utilizarea forței 
de muncă. Conducerea com
binatului a acționat cons
tant pentru optimizarea 
raportului dintre efecti
vele direct productive și ce
le auxiliare, între cele de 
la suprafață și din subte
ran, pentru plasarea com
pletă a fronturilor de lucru 
pe toate schimburile, mai 
ales a abatajelor frontale 
și lucrărilor de înaintare 
dotate cu tehnică modernă. 
Aplicarea măsurilor stabili
te și indicațiilor date în 
această privință este urmă
rită însă cu mai puțină fer
mitate la nivelul conduceri
lor colective ale unităților 
și sectoarelor.

Disciplina muncii nu se 
rezumă însă la simpla pre
zență la lucru care, desi
gur, este una .din laturile 
sale cele mai importante. 
Modificările aduse Legii 
nr. 5/1978 adoptate. în ul
tima sesiune a Mării Adu
nări Naționale și reglemen
tările cuprinse în Decretul aplicarea întocmai a noi-

400 lor norme de protecție a 
muncii pentru industria mi
nieră, să se asigure verifi
carea temeinică și exigen
tă a cunoștințelor artificie
rilor, maiștrilor și persona
lului tehnic de la unități.

EFICIENTA ECONOMICĂ 
RIDICATĂ IN PROCESUL 

EXTRACTIV
Pe bazo hotărîriî Plenarei 

C.C. ol P.C.R. din martie 
1978. cu privire Io perfec
ționarea conducerii și pla
nificării economico-financia-’ ganele de partid j-J-j- 
re, s-a introdus și s-a gene- ne, municipale și orășenești, 

unitățile miniere din com
binat dispuți de toate con
dițiile pentru realizarea sar
cinilor de creștere a pro
ducției de cărbune prevă-

loace circulante și la .îri-..L>- 
tîrzieri în achitarea obliga- ’ 
țîilor față de bugetul de ț 
stat și furnizori. La aceste l 
unități a fost gospodărit ) 
necoreșpunzâtor și fondul ț 
de retribuție care, o- cum l 
se cunoaște, se recaiculea- ? 
ză în funcție de realizarea I 
indicatorului producție netă 1 
valorică - element principal ’ 
ai noului mecanism econo
mico-financiar.

Aceste rezultate I 
să constituie un puternic

Consiliului de Stot nr. 
prin care se instituie o sea
mă de reguli importante 
privind exploatarea și între
ținerea instalațiilor, utilaje
lor și mașinilor, întărirea or
dinii și disciplinei în mun-

tinuu sau care au instalații

preocupările pentru 
carea măsurilor tehnice 
vederea îmbunătățirii 
rajului din subteran și 
Io locurile de muncă, 
treținerii abatajelor și 
lorlalte lucrări miniere, pre
venirea avariilor și focurilor 
de mină, să se acționeze 
cu răspundere sporită pen
tru cunoașterea, însușirea și

în exploatare, constituie 
pentru întreprinderile com
binatului pîrghii puternice 
pentru îmbunătățirea între
gii activități.

Nu trebuie scăpat din ve
dere că datorită unor în
călcări ale tehnologiilor de 
lucru, insuficientei suprave
gheri și asistenței tehnice 
necorespunzătoare din par
tea unor cadre însărcinate autogestiunii economico-fi- 
cu răspunderi în acest sens, 
în unitățile miniere s-au 
produs 88 surpări, din care, 
la Lonea 21, la Vulcan 18, 
la Aninoasa 21, etc. Tot 
ca urmare a indisciplinei și 
nerespectării tehnologiei, 
s-au produs un număr ridi
cat de focuri de mină.

Prin activitatea desfășu
rată de organele de con
ducere colectivă din com
binat și unități in vederea 
aplicării măsurilor , ■ •■■■
te de Comitetul Politic E- 
xecutiv al C.C. al P:C.R. în 
urma accidentului colectiv 
de la I.M. Livezeni, s-a 
îmbunătățit activitatea în 
domeniul protecției muncii. 
Coeficientul de frecvență a 
accidentelor o scăzut, s-o 
redus și coeficientul de gra-

roiizat la toate unitățile 
combinatului noul meca
nism economico-financiar 
întemeiat pe principiul au- 
toconducerii muncitorești și

nanciare. Prin aplicarea 
noului mecanism economi- 
co-financiar, unele între
prinderi miniere ca Lupeni, 
Paroșeni, Bărbăteni, Uri- 
cani, Vulcan și Dilja au ob
ținut rezultate ■ importante 
în creșterea producției ne
te și recucerea cheltuielilor 
materiale - principalii in
dicatori de plan îndepli- 
nindu-se în condiții mai 
bune, ceea ce a făcut ca 

stabili-" și pe combinat valoarea 
producției nete să se depă
șească cu 2,3 milioane 
Dar, o seamă de unități 
mere - lonea, Petrila, 
vezeni, Aninoasa - au 
registrat depășiri mari 
costurile de producție, de
pășiri care au condus la 
însemnate pierderi de mij-

lei. 
mi- 
Li- 
Fn- 
la

I 
trebuie !

™ ,u„ puternic P^rte C
imbold în activitatea colec- | 1 c. r?. . an<
.......................... din i «1U1 malx Pl 

) de muncă £ 
I.M. Lupeni, 
contribuție d 
flectată în < 
30 500 tone ; 
producția fis 
oamenilor n 
său execuți’’ 
ferm pentru 
procesului ei 
aplicarea pr 
mecanizare 
temeinică a 
rite din ac< 
buna gospod 
întreprinderi 
drul în cațe 
cu convinwe: 
onora j/.egr 
angajamente

■ . asumate oda
p±,“."£ >= 

___ ț toate coleeti 
Valea | din industri,

Tudor MO< 
minier, I.B 
„Ne-am situs 
pe locul de 
trecerii soci 
creșterea j 
cărbune. Est 
tregului col< 
liului oamet 
întreprinderi 
de conduceri 
acest an de 
îmbunătățire 
îndeosebi da 
dere că nu 
anul trecut

tivelor de conducere 
toate unitățile pentru rea- ; 
lizarea, încă de la începu- ! 
tul anului 1982, o tuturor t 
indicatorilor de plan, inclu- < 
siv a celor ce reflectă efi- ) 
ciența economică a unită- < 
ților. '

IMPORTANTE CREȘTERI ALE 
PRODUCȚIEI IN ANUL 1982 l

In concordanță cu obiec- ? 
tivele fundamentale stabilite ) 
de Congresul al Xll-lea al i 
partidului pentru actualul ( 
cincinal, creșterea produc
ției de cărbune în ritmuri 
înalte se situează printre 
țelurile prioritare ale a- 
cestei etape. In acest con
text, Combinatului i 
Valea Jiului îi revin în a- , 
nul 1982 sarcini sporite la ț 
toți indicatorii. f" 
de huilă brută vo crește la 
11.200 000 tone, din care 
10 820 000 tone în ' 
Jiului. ’ ,

Prin aplicarea măsurilor ’ 
cuprinse in programele u-ț 
nitare dezbătute și aproba- l 
te în adunările generale ale ) 
oamenilor muncii din uni- , 
tăți și combinat ținute in ,* 
lunile septembrie-octom- ) 
brie, ca și în recentele o- 
dunărr generale, prin acțiu
nile întreprinse în spiritul 
prevederilor Plenarei C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1981 
și îndrumărilor date de or- 

județe-

I
I 

minier ț 
în n- J

n 
!

Ing. Gheo 
directorul 
,La rezultate

zute pentru anul 1982. Rea- niticați la < 
lizări le superioare obținute "‘nelui. Aduni
în lunile ianuarie și februa- 1 
rie, cînd în condițiile gre
le ale iernii s-au realizat 1 
10 811 tone de cărbune brut) 
și 7 600 tone de cărbune ț

reprezentant 
muncii pe î 
stabilit m 
sens. Vom . t

net peste plan, confirmă a- t tocmai în pr 
tit realismul obiectivelor sta- ) 
bilite, cît și posibilitatea ț 
realizării și depâșÎFÎi for. I 
Esențial este ca în fiecare *cșeripai esre ca in fiecare r ^os!f .A 
unitate minieră să se asi- ) brigar
gure o organizare rîguroa- | „Stă în put 

ț lui minei 
faptele din 
dovedesc — 
integrală a 
ce de cărbi 
puțind astfe 
recuperarea 
registrate îr 
între acțit

să a producției, valorifi
carea superioară a poten
țialului tehnic, material și 
uman. pentru realizarea. 
ritmică, integrală și la toa
te sortimentele a produc
ției fizice de cărbune, 
condiții de maximă 
clență economică.

în 
efi-
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Pătrunși de profundă mîndrie patrio
tică pentru mărețele realizări obținute de 
întregul nostru popor sub conducerea fer
mă și clarvăzătoare a partidului în dez
voltarea economico-socială a țării, vă 
raportăm, mult iubite tovarășe secretar 
general că minerii, întregul personal mun
citor din unitățile combinatului nostru, 
beneficiind din plin de orientările și în
drumarea dumneavoastră înțeleaptă, bu- 
curîndu-se de sprijinul și grija permanen
tă a partidului, au înregistrat in primul 
an al cincinalului pe care îl parcurgem 
rezultate importante în îndeplinirea și de
pășirea planului la producția netă valo
rică, producția fizică de cărbune net, pro
ductivitatea muncii valorice, reducerea 
cheltuielilor materiale și alți indicatori 
de bază. în anul expirat am ridicat media 
zilnică a producției de cărbune brut ex
tras în Valea .fiului cu peste 500 tone și 
pe această bază am dat economiei națio
nale peste prevederile planului 20 600 tone 
huilă netă spălată, 91500 tone huilă spă
lată energetică și 25 000 tone brichete, am 
realizat integral planul total de investiții 
și am înregistrat o economie Ia cheltuie
lile materiale de 9,4 lei la 1000 lei pro
ducție marfă.

Hotărîți să-și sporească contribuția la 
dezvoltarea bazei de materii prime și e- 
nergetice, la creșterea producției de căr
bune a țării, colectivele de muncă din u- 
nitățile combinatului și-au propus ca o- 
biective în întrecerea socialistă pe acest 
an, să depășească valoarea producției ne
te industriale cu 17 milioane Iei și a pro
ducției marfă industrială cu 15 milioane 
lei, să extragă peste plan 65 000 tone de 
cărbune și să livreze în plus economiei

naționale 52 000 tone cărbune net, din 
care 50 000 torie huilă netă, să depășească 
productivitatea muncii calculată la valoa
rea producției nete cu 450 lei/persoană, 
să reducă cheltuielile totale la 1000 lei 
producție marfă cu 2,6 lei, să realizeze 
economii la consumurile de energie și ma
teriale de 7000 Kwh, 55 tone metal, 520 
tone combustibil convențional.- Pe deplin 
conștienți de îndatoririle de înaltă răs
pundere politică și profesională ce ne re
vin în recuperarea eforturilor suplimenta
re făcute de societate pentru compensa
rea recentelor majorări de prețuri Ia pro
dusele agroalinientare, ne exprimăm ho- 
tărîrea fermă de a răspunde grijii parti
dului pentru creșterea retribuției reale a 
oamenilor munții printr-o contribuție cît 
mai mare la recuperarea în acest an a cel 
puțin 30 °/o din volumul de 25 miliarde 
lei acordate peste plan personalului mun
citor sub formă de compensații..

Exprimînd adeziunea deplină a mineri
lor față de întreaga politică internă și ex
ternă a partidului, vă asigurăm, mult iu
bite și stimate tovarășe NICOLA E 
CEAUȘESCU, că minerii din Valea Jiu
lui, Banat și Țebea, întregul personal mun
citor din unitățile Combinatului minier 
Valea Jiului în frunte cu comuniștii vor 
acționa cu abnegație și dăruire astfel in
cit în întîmpinarea marelui eveniment al 
acestui an — Conferința Națională a parti
dului — să înscrie noi succese importante 
în creșterea producției de cărbune, în în
făptuirea sarcinilor ce le revin din hotă- 
rîrile Congresului al XII-lea al partidului, 
șporindu-și astfel contribuția la progresul 
continuu și prosperitatea ■ întregului po
por, la înaintarea neabătută a României 
spre comunism.

PETROȘANI, 24 FEBRUARIE 1982
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le-am instituit în acest scop 
este întărirea disciplinei, și 
acțiuni de ridicare a tutu
ror brigăzilor la nivelul ce
lor fruntașe. Generalizarea 
experienței brigăzilor frun
tașe este calea pe care 
conducerea colectivă o 
promovează în acest an cu 
bune rezultate".

Ing. Ioan DUMITRAȘ, 
directorul I.M. Vulcan : 
„Ne sînt cunoscute cauzele 
nerealizărilor din anul în
cheiat și tocmai din aceas
ta s-au desprins măsurile 
eficiente pe care le-am în
treprins, încă din prima lu
nă a anului 1982, pentru 
redresarea activității pro
ductive. Avem o depășire 
de aproape 20 000 tone de 
cărbune a sarcinilor fizice 
de la începutul anului, toa- 
^“sectoarele tninei își a- 

• duc contribuția la acest 
plus, iar productivitatea 
muncii planificată în aba
taje este depășită cu 10 la 
sută. Acționăm ferm pen
tru a realiza o înaltă efi
ciență a muncii în cel de 
al doilea an al cincinalu
lui".

■Ing. Benone COSTINAȘ, 
directorul I.M. Petrila: 
„Analiza aprofundată a 
cauzelor neîmplinirilor din 
1981 ne-a condus la desco
perirea și punerea în prac
tică a măsurilor capabile 
să ne conducă la creșterea 
producției la nivelul planu
lui. N-au fost respectate 
însă, unele măsuri elemen
tare de protecție a muncii.. 
Pentru combaterea unor a- 
semenea fapte am între
prins măsuri ’ ferme pentru 
a asigura respectarea în
mânai a normelor de secu
ritate la toate nivelele de 
competență. Sînt create 
astfel condițiile necesare 
planului pe acest an, 
securitate deplină".

Ing. Ioan CIUNGAN, di
rectorul I.M. Livezeni: 
„în cursul anului 1981 
ne-am concentrat acțiunile 
pentru îmbunătățirea con
dițiilor de protecție a mun
cii și am realizat un număr 
însemnat de lucrări și in
stalații in măsură să asi
gure realizarea producției 
de cărbune în deplini secu. 
ritate. Acțiunile conducerii 
colective ale întreprinderii

sînt îndreptate acum pen
tru. asigurarea, stabilizarea 
și calificarea forței de 
muncă. în acest cadru pro
gramele de măsuri pe care 

au în vedere 
mai grabnică 

a unor noi ea- 
producție în 

Petrila-Sud și a

meni care 
canizarea, 
folosească 
ficiențâ ridicată. Dorim în
să să fim asigurați la ter
menele planificate cu uti
lajele și piesele de schimb 
prevăzute prin planul de 
aprovizionare și să fie cît 
mai grabnic omologate dis-

au îndrăgit îne
care știu să o 
în condiții de e-

le aplicăm 
punerea cît 
în funcțiune 
pacități"' de 
<impul “ ... ... . ..
complexelor mecanizate pla- pozitivele de mică mecani- 
nificate".

Aurel MAR1IAN, inginer 
șef la I-M. Dîlja ; „In ur
ma analizelor efectuate în 
adunarea generală a repre
zentanților oamenilor mun
cii de la mina noastră s a 
tras concluzia că avem cre
ate toate condițiile pentru 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan la toate capitolele. 
Pentru aceasta. însă trebuie 
să ne intensificăm efortu
rile pentru îmbunătățirea 
în mai mare măsură a dis
ciplinei în muncă și a dis
ciplinei tehnologice".

Iosif GURAN, președin
tele comitetului sindicatu
lui de la I.M. Aninoasa : 
„Organizațiile de sindicat

* . pe care le reprezint Sn 
consiliul oamenilor muncii 
de la C.M.V.J. sînt hotărî- 
te să acționeze în acest, 
an eu mai multă perseve
rență pentru popularizarea 
și aplicarea metodelor și 
inițiativelor înaintate, pen
tru generalizarea experien
ței pozitive, să contribuie 
la întărirea discipline'. la 
respectarea întocmai a nor
melor de protecție â mun
cii, să se preocupe mai 
intens ele asigurarea unor 
condiții optime 
și policalificării 
lului muncitor.

propun să se înființeze 
un trofeu care să fie îri- 
minat celei mai bune bri
găzi a anului".

calificării 
persona-

în

6250 
căr- 
plus 
pre- 

de

CAROL SCHRETER, di
rectorul I.M. Uricani : 
„Rezultatele bune obținu
te anul trecut — plus 
tone la producția de 
bune pentru cocs, 
1300'ml la lucrările de 
gâtiri și un beneficiu
3,5 milioane lei — se dato- 
resc întregului colectiv. Și 
în acest an ne vom înde
plini integral prevederile 
de plan și angajamentele 
asumate, și chiar le vom 
depăși, pentru că avem oa-

zare'*,
Titu TEACENCO, miner 

șef de brigadă la I.M, Pa- 
roșeni : „In anul 1981 am 
extras împreună eu ortacii 
mei peste 22 000 tone de 
cărbune. Noi, minerii Pa- 
roșeniului, am introdus 
primele complexe meca
nizate pe care le folosim 

; în condiții eficiente, dar 
pentru aceasta este nevoie 
ea formațiile de lucru care 
exploatează astfel de uti
laje să- fie stabile,' iar aba
tajele unde se introduc să 
nu aibă o tectonică accen
tuată. Mina Paroșeni își 
va realiza și depăși sarci
nile de plan anuale".

Ioan LASAT, directorul 
I.C.M.M.: „In anul care a 
trecut, cu tot sprijinul pri
mit și eforturile depuse, eu 
toate că. am reușit să du
blăm capacitățile de, pro
ducție globală, că am apli
cat noi tehnologii de lu
cru și ne-am îmbunătățit 
calitatea lucrărilor execu
tate nu ne-am realizat in
tegral prevederile de plan.

în acest an am stabilit 
măsuri și sarcini concrete 
pînă la nivelul formațiilor 
de lucru privind folosirea 
eficientă-a forței de mun
că, a dotării tehnice, pri
vind extinderea acordului 
global. Am dori să fim a- 
provizionați operativ cu 
materialele necesare și so
licităm repartizarea unor au. 
tovehicule pentru transpor
tul personalului. De ase
menea am dori să fie mai 
mult prezenți în mijlocul 
nostru, al constructorilor, 
proieetanții și beneficiarii"

Nicolae VlLCEA, direc
tor al I.P.C.V.J. : „Deși am 
ocupat locul III îri întrece
re, și prin urmare rezulta
tele pe ansamblul activită
ții noastre au fost bune, 
trebuie să spun că nu 
ne-am îndeplinit prevede
rile de pian la cărbunele 
special pentru cocs și se- 
micocs, nu ne-am încadrat 
în indicatorul de calitate. 
Pentru îmbunătățirea în
tregii activități ne-am o- 
rientat preocupările spre 
creșterea gradului de secu
ritate in funcționare al u- 
tilajelor ; intensificarea rit
mului in lucrările de in- 
vesitții de la preparația 
Petrila și la funicularul de 
Ia Lupeni ; asigurarea e- • 
vacuării ritmice a produc
ției și îmbunătățirea cali
tății cărbunelui special, 
pentru cocs și semieoes".

AWAJAMENTUIj
Combinatului minier Valea Jiului 

privind realizarea obiectivelor stabilite 
în întrecerea socialista pe anul 1982
Indicatorul U/M Angajament

*■

• Valoarea producției
nete industriale

• Valoarea producției
marfă industrială

• Producția de cărbune 
extrasă .

• Producția de cărbune 
net — din tare:
— huilă netă
— huilă spălată

. tru cocs
— brichete

• Productivitatea muncii 
calculată cu valoarea 
producției nete

• Cheltuieli 'totale

pen-

la 
1000 lei prod, marfă

O Reducerea consumuri
lor materiale :
— metal
— energie electrică
— combustibil con

vențional
Indicele de utilizare a 
mașinilor unelte

• Producția netă a orga
nizațiilor de. construc
ții montaj

• Productivitatea muncii 
la organizațiile de 
constr. montaj calcu
lată cu valoarea pro
ducției de C.-f-M.

• Cheltuieli totale la 1000 
lei producție de C.-ț-M.

• Depășirea volumului 
de deseopertă

mii lei jl 17 000

mii lei 15 000

tone 65 000

tone 52 000
tone 50 000
tone 3 000

tone 3 000

lei/pers. 4- 420

lei — 2,6

tone — 55,0
KWh — 7 000

t.c.e. — 520

la sută -ț-0,1 la s

mii lei + 100

lei/pers. + 30

lei . — 0,2

mii mc. 4- 500

Expresie grăitoare a de
mocrației noastre socia
liste. adunarea generală 
a reprezentanților oame
nilor muncii din unitățile 
C.M.V.J. a dovedit prin- 
tr-un înalt spirit de răs
pundere muncitorească 
competența și nivelul ri
dicat de conștiință a tu
turor cadrelor din indus
tria- carboniferă a” Văii 
Jiului.

Rodnicia bilanțului pri
mului an al cincinalului 
a afirmat încă odată cit 
de profund sint a- 
tașați de întreaga po
litică economică, parti
dului nostru, cit de 
prompt au răspuns soli
citărilor economiei națio
nale minerii Văii Jiului.

Adunarea generală a 
analizat cu exigență ne
ajunsurile manifestate in 
activitatea desfășurată de 
colectivele de oameni ai 
muncii din unitățile apar
ținătoare combinatului, de

conducerile colective ale 
acestora, de consiliul oa
menilor muncii și biroul 
executiv al C.M.V.J., 
bi.ind totodată direcțiile 
prioritare de acțiune-Ca 
o primă sarcină ce tre
buie mai bine valorifica
tă — a fost evidențiată 
și ca necesitate — 
crearea condițiilor ne
cesare îndeplinirii inte- 
grale a prevederilor de 
plan fiecărei formații de 
lucru, astfel incît în • 2.- 
cest an toate brigăzile să 
poată raporta realizarea 
sarcinilor 
subliniat, 
nea, ea 
stringentă 
pacitate a utilajelor din 
dotare, dar îndeplinirea 
acestei sarcini impune 
creșterea indicelui de fo- 
los're intensivă -șl exten
sivă a acestor utilaje de 
mare productivitate.

Calitatea cărbunelui ex
tras, rămîne în continu-

stabilite. S-a 
de aseme- 

o necesitate 
folosirea la ca-

ă majoră 
realizarea căreia 

trebuie să acționez- în 
sta- deplină concordanță și u- 

nitate &tîț • minerii cît și 
preparatorii care trebuie 
să-și îmbunătățească la 
rîndul lor activitatea de 
preluare și. prelucrare a 
cărbunelui.

în ceea ce privește ac
tivitatea din domeniul in
vestițiilor s-au făcut re
feriri critice la modul de 

< îndeplinire a sarcinilor 
planificate pornindu-se de 
la ideea clar exprimată eă 
viitorul producției de căr
bune nu trebuie privit 
prin prisma tonei de căr
bune extrase ieri sau lu
na trecută. Un motiv în 
plus să se acorde o aten
ție deosebită acestui im
portant gen de lucrări sînt 
nerealizările anului trecut.

Mai mult ca oricînd, în 
acest an se pune problema 
realizării integrale și rit-

are o problemă 
pentru 1—îl—

miee a sarcinilor de plan 
de către toate întreprin
derile miniere, la toate 
sortimentele de cărbune, 
pentru că la nivel națio
nal există o strînsă co
relare între acestea și ne
cesitățile industriei. Pla
nul de cărbune atît pen
tru cocs cît și pentru e- 
nergie trebuie considerat 
ca sarcină minimă, iar 
realizarea și depășirea 
lui constituie o îndatorire 
cu profund caracter pa
triotic, pentru îndeplinirea 
căreia trebuie o mobili
zare exemplară a fiecărui 
om al muncii, a fiecărei 
formații de lucru și co
lectiv minier. Prin reali
zarea aeestui deziderat 
major, minerii Văii Jiului 
vor contribui din plin ia 
înfăptuirea hotărîritor 
Congresului al XlI Iea al 
partidului, la ciștigarea 
independenței energetice 
a țării.
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Nicaragua Ițî reafirmă nealiniereaCONVORBIRI ROMÂNO-CHINEZE
BEIJING 24 (Agerpres). 

La 24 februarie s-au în
cheiat, la Beijing, con
vorbirile dintre , tovară
șul Cornel Burtică, . vice- 
prim-ministru al .guvernu-. 
Iui, ministrul comerțului 
exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și 
tovarășii Gu Mu, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat, 
și Zhen Toubin, ministrul 
comerțului exterior al Re
publicii Populare Chineze.

In aceeași zi, miniștrii co
merțului . exterior au sem
nat protocolul dintre Gu
vernul Republicii Socia
liste România și Guvernul

Republicii Populare Chi
neze privind schimbul de 
mărfuri și 
1982.

plățile pe anul

*
24 (Agerpres). 

Hu 'Yaobang, 
______ Comitetului 

Central al P.C. Chinez, l-a 
primit pe tovarășul Cornel 
Burtică, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, a- 
flat în vizită în R.P. Chi
neză în fruntea 'unei dele
gații guvernamentale eco
nomice.

BEIJING
Tovarășul 
președintele

Marș al păcii, Nagasaki-Hiroshima
TOKIO 24 (Agerpres). Un 

grup de membri ai mișcă
rii pentru pace din orașul 
japonez Nagasaki va porni, 
la 1 martie a.c., într-un 
marș care-1 va duce pînă 
în celălalt oraș nipon — 
Hiroshima — victimă a 
unui bombardament ato
mic. au anunțat organizato
rii acestei acțiuni. Pe par
cursul marșului, partici-

panții vor culege semnă
turi pe un manifest cerînd 
interzicerea armelor 
cleare. 
sească 
martie 
se vor
de oameni
Japonie într-un miting de 
masă de condamnare a ar
melor nucleare.

nu- 
Ei urmează să so
la Hiroshima la 21 
cînd în acest oraș 
reuni circa 200 000 

din întreaga

NUUK 24 (Agerpres). Ma
joritatea groenlandezilor 
s-au pronunțat, în cadrul 
referendumului organizat 
marți, împotriva menține
rii acestui teritoriiT auto
nom în rmdul membrilor 
CEE. Buletinele" cu „Nu" au 
întrunit 52 Ia sută din su
fragiile exprimate, cele cu 
„Da" 46,1 la sută, restul 
fiind buletine anulate sau 
depuse în alb.

Grpenlanda a intrat în 
1973 în Piața comună. în 
același timp cu Danemarca. 
După această dată a dobîn- 
dit statul de autonomie in
ternă, fapt care a permis 
locuitorilor săi să se pro
nunțe din nou asupra ade
rării la CEE. Juridic, re
centul referendum nu a 
avut decît caracter consul
tativ, decizia în acest sens 
urmînd a fi adoptată, 
ultimă instanță, de 
mentul local — 
sting-ul. -

ministrul 
problemele 
comentînd 

referendumului

Groenlandezn refuză menținerea 
în Piața comună

Lindbo Earsen, 1 
danez pentru 
groenlandeze, 
rezultatul 
organizat marți în Groen
landa. Hotărîrea în acest 
sens nu privește decît re
tragerea din CEE, în vreme 
ce raporturile dintre Da
nemarca și Groenlanda 
continuă să rămînă ne-* 
schimbate, a precizat el.

MANAGUA 24 (Ager
pres). Intr-o cuvîntare ros
tită la Managua, Daniel 
Ortega, membru al Direc
țiunii Naționale a Frontu
lui Sandinist de Eliberare 
Națională (FSLN), coordo
nator al Juntei Guvernului 
de Reconstrucție Națională 
din Nicaragua, a arătat că 
în scopul reglementării

Critici Ia adresa' politicii monetare americane
BONN 24 (Agerpres). Pre- 

.ședințele. Franței,
cois Mitterrand, a criticat 
în mod hotărît . 
monetară americană, 
mînd „la cea , mai

Fran-

în 
Parla- 
Land-

"■ir ; - cr
COPENHAGA 24 

preș). Guvernul danez 
țelege să respecte decizia 
de retragere din CEE a- 
doptată de populația groen- 
landeză — a declarăt Tove

politica 
che- 

—. largă, 
ripostă posibilă", în cursul 
unui interviu difuzat de 
televiziunea vest-germană 
(ZDF).

„Sistemul economic (vest-) 
european suferă prea mult 
din cauza cursului mone
delor de referință și a ra-

telor înalte ale dobînzilor 
practicate de Statele Unite", 
a spus șeful statului fran
cez. Astăzi este nevoie de 
o atitudine comună față 
de ceea ce se cheamă cri-’ 
za CEE, iar vest-europenii 
au nevoie, la rîndtH lor, de 
un credit cît mai larg po
sibil împotriva politicii e- 
conomice și monetare a 
Statelor Unite", a subliniat 
Francois Mitterrand.

situației de a urma cu con
secvență politica de neali
niere esțe gata să sem
neze tratate de neagresiune 
și securitate reciprocă cu 
Costa Rica și Honduras, pe 
baza principiilor neames
tecului în treburile interne 
și respectului reciproc; gu
vernul nicaraguan își ex
primă hotărîrea de a men
ține relații de prietenie cu 
Statele Unite, precum și 
de a începe convorbiri în 
legătură cu orice problemă 
care preocupă ambele părți. 
Aceste relații trebuie să se 
bazeze pe respectarea re
ciprocă deplină a suverani
tății naționale, pe neames
tecul în treburile interne, 
încetarea sprijinului acor
dat elementelor contrare
voluționare care acționează 
împotriva guvernului nica
raguan, renunțarea la ori
ce act de agresiune și blo
cadă economică la adresa 
Republicii Nicaragua.

(Ager- 
în-

COMITETUL special
O.N.U. de luptă împotriva 
apartheidului a cerut Co
misiei O.N.U. pentru drep
turile omulUi să adopte mă
surile necesare împotriva 
evenimentelor grave din 
Republica Șud-Africană. In- 
tr.-un mesaj adresat comi
siei, președintele' Comitetu
lui special O.N.U. de lup
tă împotriva apartheidului, 
Yusuff Maitama-Sule (Ni
geria), a declarat că moar
tea recentă, în închisoare, 
a liderului sindical Neil 
Agget dovedește extinderea 
practicii torturii ca parte 
a politicii rasiste promova
te de regimul de la Pre
toria.'-?: ■ • ’ ■

A LTORITĂȚILE locale
dîn Țara Galilor au decla
rat regiunea „zonă liberă 
de arme nucleare'4 expri- 
mîndu-și, totodată, opoziția 
față de orice instalații' nu
cleare în interiorul acestui 
teritoriu. Agenția Reuter 
precizează că majoritatea 

. ținuturilor din Țara Gali
lor au administrații de 
stîinga. Participanții Ia:

„Campania pentru dezar
mare nucleară" (C.N.D.) in
tenționează, în cadrul acți
unilor împotriva cursei

înarmărilor, să aprindă și 
cite o torță pentru pace.

PROBLEMELE din Sal
vador au un pronunțat ca
racter politic și nu pot fi 
rezolvate pe Cale militară, 
a declarat într-un interviu 
acordat revistei „Us News 
and World Report" senate, 
rul democrat Paul' Songees. 
Singura cale de ieșire din 
situației a subliniat et[ 
este începerea negocierilor 
între toate forțele politice 
din această țară.

APROAPE JUMĂTATE 
din toxicomanii din Austria 
sînt șomeri, relevă într-un 
număr recent publicația 
Salzburger Nachrichteh. Ci
tind date oficiale, publica
ția relatează că 44 la sută 
dintre consumatorii de dro
guri sînt tineri între 20 și 
25 de ani.

PESTE 30 DE ORGANI
ZAȚII obștești din Austria 
au hotărît să desfășoare la 
15 mai o amplă manifesta.

. re pentru pace și destinde
re internațională — s-a 
anunțat în capitala austri
acă. Acțiunea va avea loc 
sub deviza „Să preîntîmpi- 
năm declanșarea unui răz
boi nuclear, să activizăm 
mișcarea pentru dezarma
re !“. Partieipahții se. vor 
întîlni în diferite puncte 
ale capitalei. austriece, ln- 
dreptîndu-șe apoi -spre clă
direa primăriei, unde va 
avea loc un miting.

O ECHIPA de arheologi 
cu 
e- 
de

britanici a descoperit, 
prilejul unor săpături 
fectuate în apropiere 
Cairo, monumentul funerar 
al prințesei Ția, sora cele, 
brului faraon al antichită
ții egiptene Ramses al 
Il-lea. Identificarea a fost 
făcută după descifrarea u- 
nor hieroglife care reprev 
zentau un nume propriu, 
însoțite de o inscripție spe
cifică ce indica faptul că 
era vorba de o femeie.

PREȚUL unui exemplar 
al ziarului „New York Ti
mes" — unul dintre cele 
mai mari cotidiene din 
S.U.A. — va crește de la 
1 martie cu 20 la sulă —' 
a anunțat Consiliul de ad
ministrație al publicației.

MOSCOVA (Agerpres). In 
orașul ucrainean Herson 
a fost dat în folosință un 
bloc de 9 etaje prevăzut 
cu o instalație solară de 
încălzit, scrie „Izvestia". 
Pe acoperișul clădirii cu 64 
de apartamente, au 
instalate captatoare 
re cu o suprafață 
5 mp, care asigură întreaga 
cantitate de apă caldă ne
cesară locatarilor. în zile
le fără șoare, o instalație 
automată conectează blo
cul la conducta termică 
a orașului. Economiștii au 
calculat că o astfel de ins
talație solară amplasată 
în sudul Ucrainei ; permite 
economisirea anual, a țiO 
—60 tone combustibil con
vențional. „?:

fost 
sola- 

de

un

la

? . ' ' '?Hh :
JAKARTA (Agerpres). 

Deși. Indonezia este 
important producător de 
petrol, autoritățile de
Jakarta au elaborat un 
program pe termen lung 
privind valorificarea altor 
surse de energie. Se preve
de astfel, construirea de 
centrale cu o capacitate to
tală de 30 milioane tone e- 
ch’ivalent petrol, pentru ț>

tihzarea energiei 
male. Totodată, vor 
construite mai multe 
drocentrale de diferite ^ca
pacități ce vor putea fur
niza electricitate pînă 
nivelul de 5.6 milioane 
ne echivalent petrol.

■ ?* ' ?■ :

DELHI (Agerpres). Cer
cetătorii indieni de la Ins
titutul de meteorologie tro
picală au efectuat în ulti
mii ani numeroase studii 
și experiențe pentru a găsi 
modalitățile cele mai adec
vate ca regiunile secetoa
se din țară să beneficieze 
de avantajele ploilor mu- 
soniee. Incepînd din 1973, 
în . regiunile Sirur și Bara- 
mati, din statul Maharash
tra, a fost realizată o creș
tere a intensității precipi
tațiilor eu ajutorul unor 

. cristale de sare împrăștia
te deasupra norilor din a- 
vioăne. Cristalele de sare 
au contribuit la condensa
rea vaporilor de apă care 
s-au transformat ulterior în

geoter- 
fi 

hi-

la 
to-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••♦•••••••••••• rll.ME

ploi ătît de necesare 
getației din regiunile aride.

4-
STOCKHOLM (Agerpres). 

Ur il din cele mai mari 
pro.ecte de utilizare cu - 
randament sporit a resur
selor energetice din Sue
dia se va realiza prin cons
truirea, la Nynashamn, la 
55 kilometri sud-est de 
Stockholm, a junei întreprin
deri care, va transforma 
cărbunele de calitate infe
rioară, precum și rezidu
urile de petrol în combus
tibili, și gaze naturale de 
sinteză. '■

Căldura rezultată din 
procesul de producție va 
fi suficientă — apreciază . 
specialiștii suedezi — pen
tru a asigura întregul ne
cesar al capitalei și al re
giunii din jur. Se estimea
ză. de asemenea, că odată 
intrarea în funcțiunea a 
instalațiilor, prevăzută pen
tru 1987, importurile de 
petrol ale Suediei se vor 
putea reduce cu aproxima
tiv un milion tone ^anual.

URICANI: Sacrificiu 
din dragoste, I-II.

TV 5

Lichidarea subdezvoltării, o problemă 
cardinală a contemporaneității

Potrivit unei prognoze 
demografice a O.N.U., popu
lația Terrel va ajunge în a- 
nul 2000 la 6 miliarde lo
cuitori. Un miliard și ju
mătate de oameni din ță
rile cele mai sărace ale 
lumii suferă de foame, iar 
un miliard de subnutriție, 
aproape 40 la sută din 
populație nu poate să-și 
satisfacă necesitățile vitale 
de hrană, iar 20—25 ~s 
lioane copii 
de a împlini 
ani.

O serie de 
dispun de resurse minerale 
și Energetice bogate dar, 
în același timp, și de o 
bază slabă pentru dezvol
tarea economică de sine 
stătătoare, de un nivel teh- 
nico-științific redus. Pro
blema globală energetică 
și de materii prime este 
legată, în cel mai înalt 
grad, de procesele social- 
eeonomice din aceste state,

’ di-' procesul decolonizării 
lor.

In condiții! 
dependenței

și ale existenței unor zone 
conflictuale, țările occi
dentale și-au sporit livrări
le de arme în țările' în 
curs de dezvoltare. Este su
ficient să amintim că două 
treimi din armele vlndute 
de țările occidentale se a- 
chiziționează de aceste țări. 
Totodată, potrivit anuaru-

tea se adaugă și dependen- dezvoltate, 
ța lor tot mai mare de La sfîrșitul anilor 
companiile transnaționale, 
în perioada 1969—1979. in
vestițiile anuale ale com
paniilor transnaționale în 
țările în curs de dezvoltare 
au crescut de Ia 3,3 miliar
de dolari la 13,4 miliarde. 
In același ritm au sporit și

mor înainte 
vîrsta de 5

tinere state
■M/iirnnuMHuiiuHMiuiMfUiHUțMmfifUUUuumHumm

totalul profiturilor obținu
te de aceste companii din 
țărilă în curs de dezvolta
re, numai în 1979 el cifrîn- 
du-se la 15 miliarde dolari. 

Chiar pășind pe calea 
industrializării, multe țări 
în curs de dezvoltare au 
rămas departe de magis- 

i tehnico- 
științifice. Asupra crește
rii potențialului științific 
național deosebit de grav 
se repercutează racolarea 
creierelor din aceste țări 
de către țările capitaliste

lui Sipri, din 1980, ac
tualele cheltuieli militare 
din lume au întrecut 500 
miliarde dolari anual, în 
vreme ce ajutorul acordat 
țărilor în curs de dezvol- , 
tare reprezintă doar 5 la 
sută din această sumă.

Cu toate că aceste țări 
participă în prezent mai trala revoluției 
mult decît înainte la cir
cuitul mondial de valori, 
la mulți indicatori calcu
lați pe locuitor prăpastia 

i păstrării dintre ele și țările dczvol- 
neocoloniale tate se adincește. La aces-

’70, 
numeroase țări în curs de 
dezvoltare au început să 
înțeleagă că înlăturarea 
înapoierii social-economice 
nu se poate realiza decît 
printr-o dezvoltare inter
nă susținută.
•ieșirea din actuala cri

ză — generatoare de mul
tiple manifestări de distor
siune și dezechilibru pe 
plan economic — constitu
ie, misiunea istorică a epo
cii noastre. Strategia de li
chidare a subdezvoltării 
este formulată, elaborată 
și detaliată, evidențiin- 
du-se pe deplin realistă. Ea 
are în vedere o apiplă ăc- 

. țiune la nivel mondial, în
treprinsă pe trei planuri : 
efortul propriu al țărilor 
în curs de dezvoltare, în
tărirea colaborării și con
lucrării dintre aceste țări, 
crearea unui cadru econo
mic favorabil care constă 
în sprijinirea legitimă a 
țărilor respective de către 
cele economic dezvoltate.

F. G.

s

ș

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Kramer con
tra Kramer ; Unirea : O 
lume fără cer.

PETRILA : Sînt timid, 
dar mă tratez.

LONEA; Tridentul 
nu răspunde.

ANINOASA : 
mută-mi vocea 
ră.

VULCAN - 
rul: Războiul 
I-II.

LUPENI — Cultura! 
Convoiul, .

îm pro
astă sea-

I.uceafă-
stelelor,

11,00 Viața satului.
13,00 închiderea progra
mului. 16,00 Telex. 16,05 
Viața culturală. 17,00 

Studioul tineretului. 18,00 
închiderea programului. 
20,00 Telejurnal. 20,25 
Actualitatea economică.
20,45 Vechi melodii 
populare interpretate de 
tineri soliști. 21,00 Fo
rum politico-ideologic.
21,25 Serial științific. Ba 
frontierele cunoașterii. 
Episodul 3. 21,50 Tele-

. jurnal. 22,05 Meridiane
le cîntecului.

•ș 
â

3

>

3

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Bana 
Vasile, eliberată de 
I.R.I.U.M. — T.H. Paroșeni. 
O declar nulă. (373)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele' Oaneea

Aron, eliberată de I.M. Lo- 
nea. O declar nulă. (374)

PIERDUT certificat 8 
clase pe numele Rus loan, 
eliberat de Școala hr. 5 Pe- 
trila în anul școlar 1971/ 
1972. 11 declar nul. (376)

ANUNJ DE FAMILIE

Reamintim cunoștințelor împlinirea unui an de la 
• decesul bunei și scumpei noastre soții, mamă și soră 

h GUȚAN IRINA
Vom păstra veșnic. în sufletele noastre memoria 

ei dragă. (372)
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