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Șimbâtă, 3 iulie, sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, a a- 
vut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv ai C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat 
modul în care s-au îndeplinit prevederile 
planului pe primul semestru al anului în 
curs. Au fost evidențiate rezultatele bune 
obținute în industrie și agricultură, în 
celelalte domenii de activitate, care asi
gură traducerea in viață a obiectivelor 
stabilite de Congresul alXII-lea al parti
dului privind dezvoltarea economico-so- 
eială a țării și ridicarea nivelului de trai 
a] poporului. Totodată, s-a apreciat că 
este necesar să se acționeze în continuare, 
cu toate forțele, pentru înfăptuirea tutu
ror indicatul dor de plan, urmărindu-se 
îndeosebi realizarea producției fizice si 
sortimentale, creșterea calității produse
lor, reducerea mai accentuată a consumu
lui de materiale și de energie, sporirea 
generală a eficienței economice. O aten- 
ție'-^eosebîtă a fost acordată îndeplinirii 
planului în domeniile industriilor petro
lului, cărbunelui, gazelor, construcțiilor 
de mașini și metalurgiei.

Comitetul Politic Executiv a cerut mi
nisterelor, centralelor industriale și în-

treprinderilor să ia măsurile necesare 
pentru folosirea cît mai eficientă și eco
nomică a mijloacelor existente în dotare, 
aprovizionarea corespunzătoare și func
ționarea normală a tuturor unităților, fo
losirea cit mai judicioasă a foiței de mun
că, precum și pentru respectarea riguroa
să a disciplinei și a ordinii în producție, 
în vederea îndeplinirii acestor sarcini, 
s-a indicat ca ministerele să treacă de în
dată la analiza situației existente în fie
care unitate, să se urmărească zilnic mo
dul in care se realizează producția pla
nifică (ă.

Comitelui 
vernului să
tea îndeplinirea planului de 
funcționarea corespunzătoare a organis
melor care au răspunderi în acest dome
niu, astfel incit să se 
termenelor de punere 
tingerea parametrilor 
obiectivele economice 
construiască.

Politic Executiv a cerut gu- 
urmărească cu toată termita- 

investiții.

asigure respectarea 
în funcțiune și a- 
proiectați la ,toate 
prevăzute să se

(Continuare în pag. a 4-ă)

Ședința
Consiliului de Stat
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Utilaje neplasate, care „produc“ 
pagube de.,, milioane.

Cînd se va zăgăzui vadul risipei?
Nevoia acută de căr

bune, reclamată de eco
nomia națională în con
dițiile crizei energetice 

impus și 
minei Băr- 

care și-a sporit 
de 

bine 
car
iată 

al

ale Marii Adunări Națio
nale.

In cadrul problemelor 
înscrise pe ordinea de zi, 
Consiliul de Stat a dezbă
tut și adoptat : Decretul 
privind regimul vegetației

In ziua de 3 iulie 1982 
a avut loc ședința Consiliu
lui de Stat, prezidată de 
tovarășul N i c o I a e 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia. ...

La ședință au luat parte, forestiere de pe terenurile 
ca invitați, primul minis- situate în afara fondului 
(ru al guvernului, miniștri, 
alți conducători de organe 
centrale, președinți ai u- 

comisii permanente

fondului 
forestier și funcționarea 
instalațiilor de prelucrat 
lemn rotund în cherestea ; 
Decretul pentru modifica
rea și completarea Legii

cvvnvmiiiKtA

Stă în puterea noastră să fim 
mai buni gospodari

Se știe că muncitorii, maiștrii din compartimentele 
energetice ale unităților miniere sint cei dinții care 
se îngrijesc de protejarea instalațiilor, de întreține
rea și evitarea funcționării lor în gol. Avînd această 
atitudine formată în decursul activității, putem spu
ne că am primit cu interes, cu deplină aprobare re
centul Decret care aduce noi reglementări în vede
rea bunei gospodăriri a energiei electrice.

La sectorul III al minei Aninoasa ne aflăm într-o 
perioadă deosebit de importantă. A fost introdus up 
complex mecanizat. Toate preocupările conducerii 
sectorului sint îndreptate spre abatajul care va bene
ficia de acest utilaj modern. O problemă la ordinea 
zilei o constituie asigurarea fluxului de transportoa
re și in acest sens, pornind de la orientările date de 
Decret, aș dori să fac o propunere. Consider că s-ar 
realiza o importantă economie de energie electrică

Alexandru MIERLUȘCA,
maistru energelic, sectorul III, I.M. Aninoasa

fConctntuira in pag. a i-a.

Vom acționa ferm pentru 
reducerea consumurilor

1 I'npreună cu tovarășii 
mei din echipă am discu
tat cu viu interes Decre
tul privitor la gospodări
rea consumului de energie 
electrică, termică, gaze na
turale și alți combustibili 
înțelegem că dacă se face 
apel la noi, toți cei ce 
muncim să manifestăm 
mai multă grijă ca munci
tori și cetățeni, față de 
gospodărirea energiei, 
seamnă că este necesar să

pe șantiere
tovarășii acționăm cu mai multă 

fermitate. în calitatea noas
tră de proprietari ai mij- - 
toacelor de producție, pro
ducători și beneficiari- ai 
tuturor bunurilor mate
riale trebuie să ne unim

Aurel SlNGEOKZAN, 
șef de brigadă — zidari _
monturi, șantierul Lupeni 

al LM.C. Bircea
în-

(Gontinuare in pay a

i ar nr. 
pentru 
constt-

fondului f u n c 
59/1974; Decretul 
stabilirea taxelor 
lare ; Decretul pentru sanc
ționarea unor fapte privind 
bunurile încredințate, spre 
transport unităților socia
liste.

In cadrul ședinței. Con
siliul de Stat a soluționat, 
de asemenea, unele pro
bleme ale activității cu
rente. u

crizei 
mondiale, a 
dezvoltarea 
băteni 
rapid capacitățile 
producție, cu mai 
de 200 000 tone de 
bune în anul 1981 

anul inaugural 
■eprinderii (1977). 
in ori- 
demaraj, 

de
o-
și 

organiza
re a muncii 
într-un timp 
sarcinilor de 
din 1980,

de
i nt
Ca 
ce
greutățile 
ordin 
biectiv 
de

ad afectat 
realizarea 

plan, 
colectivul

In ziarul de azi :

• In sprijinul can- 
didaților la concursul 
de admitere în învă- 
țămîntul superior.
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care grevează asupra e- 
fieienței economice — 
pe care o vom analiza 

continuare — rezidă 
nefolosirea la para-

în 
în
metrii proiectați a uti
lajelor și ■instalațiilor, în 
achiziționarea unor ir.n- 
derrie utilaje, cai», deo
camdată produc doar... 
pagube: tieintroducerea
lor în fluxul tehnologic 
dijmuiește resursele fi-

împlinește menirea ; nu
mai pentru combinele de 
înaintare se plătesc a- 
rnortismente lunare cie 
circa 300 000 lei. Zestrea . 
de transportoare a ajuns 
la aproape 130, în pro
cesul tehnologic sînt in
cluse doar 40—-1.5.

Aflăm și explicațiile, 
mai mult 
temeinice, 
portoarele

I 
i 
i 
!

dar 
a 

raportat însemnate de
pășiri, care i-au asigu
rat chiar locul I în în
trecerea socialistă pe 
ramura minieră pentru 
rezultatele economice ob
ținute in 1981. lată insă 
că, in acest an, în cor.-

_ ii i . .... . ■■ - ...:«iWtrw
Ciinpu lui Neag se înre
gistrează o activitatea 
fructuoasă, I.M. Bărbă- 

: teni înregistrează un minus - 
de 15 000 tone de cărbu
ne pe primul semestru 
al anului. Mai mult 
chiar, neincadrările în 
calitate și nerealizarea 
producției marfă au a- 
fectat rezultatele econo
mice, întreprinderea fi
ind nevoită să apeleze 
t credite.

Una dintre cauzele

nanciare ale întreprin
derii prin amortismen
tele care trebuie plă
tite. Să exemplificăm. In 
gara Bărbăteni a „zăcut** 
timp de 6 luni un com
plex mecanizat procu

rat clin import, în cele 
din urmă în calitate de 
beneficiar s-a găsit... 
I.M. Lupeni. De un an 
si .jumătate; alte două .’wMrv ST 'ȚfflpPrT "ău ’ 
aceeași soartă. Dacă pen
tru primul complex a 

: plătit lunar amortisment 
de 456 000 lei, celelalte 
două consumă în conti
nuare 372 000 Iei pe lu
nă. Alte constatări îngri
jorătoare. Din cele 32 de 
locomotive Di.esel func
ționează...
5 combine
doar una ___________
intermitent,. din 5 com
bine de înaintare, (tot de 
import!) una singură își

12. Din cele 
de abataj 
funcționează

sau. mai i puțin 
Cică, -trails 
„n-au viață**;

Unele piese 
se uzează 
prematur ; ca
litatea în
treținerii lasă 
de dorit,

spre exemplu în reduc- 
toare se introduce a 
pă (!) în loc de ulei. 
Pentru cele mai multe 
dintre utilaje nu există 
însă loc de plasare. Pen
tru că studiile -geologic 
și tehnico-economic se 
află în dezacord flagrant, 
cu realitatea... geologică. 
In fine, în ^ilte cazuri, 
nu s-au conturat încă Is- 
cui-ile de muncii îri Ca
re trebuie montate utila
jele pentru- că în prima 
jumătate a anului planul 
'lucrărilor geologice a 
fost realizat în proporție 
de 28 la sută.

— Combina de înain
tare care a acționat în 
sectorul .II, remarcă 
sing. Dumitru Cheleș, â

Ion VULPE

(Continuare In pag. a 2-a.

ZIUA CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI
hi fiecare an, în - prima 

duminică a lunii iulie, 
aici pe marea platformă 
a industriei construc
toare de mașini — 
I.U.M.P., oamenii muncii 
sărbătoresc într-o puter
nică mobilizare a elanu
rilor creatoare — 
ZIUA CONSTRUCTO- 

DE M A- 
Transformîn-

La înscrierea acestor 
prestigioase roade ale 
muncii în cronica amplei 

o dată în plus, și întreceri socialiste pe ca
re constructorii de utilaj 
minier o desfășoară, așa 
cum cifrele de mai sus o 
dovedesc din plin, la î- 
nalta „temperatură" a . 
dragostei și pasiunii față 
de meserie, o contribuție 
deosebită de hărnicie și 
pricepere, de inițiativă și 
măiestria și-au adus 
muncitorii Constantin Ra
du, Constantin Rovența, 
Gheza Ropolti, Ion Rai- 
cu, Martin Barna, Bela 
Garboi, Martin Ambruș, 
maiștrii Gheorghe Barna, 
Titus Peștenaru, 
xandru Demeter,

•rjte ale beneficiarilor 
noștri — minerii". Că așa,., 
stau lucrurile ne-o do
vedesc, 
bunele rezultate econo
mice . cu care constructo
rii de utilaj minier au 
încheiat primul semestru 
al anului. De pildă, in
dicatorul de bază, valoa
rea producției nete, a fost 
realizat in proporție de 
103,5 la sută, indicatorul 
utilaj minier 106,4 la su
tă. Au fost, de asemenea, 
reduse substanțial chel
tuielile materiale, 
realizat însemnate 
nomii: la metal — 
ne; la combustibil — 50 
tone, iar la energie 
MWh.

Nicolae Popovici, Gheor- 
ghe Iliescu, Vasile Ma
ghiarii, precum și alți 
numeroși colegi de-ai lor 
fruntași în întrecerea so
cialistă. Oamenii aceștia 
cu forța brațelor și a 
minților lor agere cons
tituie cel mai incontesta
bil argument al afirma
ției că MUNCA este 
o marcă de prestigiu cu 
profunde semnificații sim
bolice. Da .' Este o adevă
rată victorie a 
dacă ne gindim că 
prezent I.U.M.P. este

....... .
Constantin GRAURE

t
f
1 
I
{

RILOR 
Ș 1 N I. 
du-se într-o zi de cinstire 
a muncii, sărbătoarea ne 
dă prilejul de 
fiecare dată, să relevăm 
din tabloul măreț al rea
lizărilor 
dobind.it 
I.U.M.P. 
peră de 
arărilor

La deschiderea festivi- . 
taților care au avut loc 
în incinta uzinei, în cu- 
vîntul său, ing. losif Ke- 
lemen, directorul unității 
afirma; „Prin dezvol
tarea sa de la an la an, 
prin neîncetatele moder
nizări în sfera tehnologi
ilor și mai ales prin stră
daniile și eforturile co
lectivului, uzina noastră 
a devenit o adevărată ci
tadelă a muncii și creației 
tehnice, care corespun
de mereu nivelului ce
rințelor și pretențiilor, 
exigențelor tot mai spo-

pe căre le-a 
colectivul de la 
în gigantica o- 
mecanizare a lu- 
din subteran.

s-au
ectj

153 to

muncii,
în
o

(Continuare In pag. a 2-a i
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înapoi

comunica re-

<Urmar< din pap f

colectiv
hotărît

ț" 
cu 
de

de corectare 
de calcul a

perioada 
candida-

Convorbire realizată de 
Tiberiu SPATARU, 

cu sprijinul șef de lucrări 
ing. loan Iulian IRIMIE y

In sprijinul candidaților la concursul 
de admitere în Institutul de mine

Mîine -încep înscrierile la concursul de admitere în 
I învâțâmîntul superior, ediția 1982. Deoarece mulți tineri 

din Valea Jiului, absolvenți.în acest an ai liceului și mun
citori în întreprinderile miniere din municipiu s-au decis 
să-și continue studiile la Institutul de mine din Petroșani, 
am solicitat detalii despre organizarea și desfășurarea 
concursului de admitere de la prof. umv. dr. ing. Dumitru 
Fodor, rectorul institutului.

- Care sînt principalele 
informații despre Institu
tul de mine din Petroșani 
pe care trebuie să le cu
noască un candidat ?
- Institutul nostru are 

în componență două facul
tăți : de mine ți de ma
șini și instalații miniere. In 
cadrul lor există secții de 
ingineri și subingineri - 
învățămînt de zi și seral. 
Precizez că în acest an se 
dă concurs la secțiile : 
Mine (ingineri zi), speciali
zarea exploatări la zi; Mi
ne (subingineri' - seral), 
specializarea topografie 
minieră ; Mașini și instala
ții miniere, ingineri (învă
țămînt seral), * neprevăzute 
în broșura „Admiterea în 
învățămîntul superior" 
ediția 1981. O informare mai 
completă, candidații o pot 
găsi la institut unde datele 
în detaliu sînt afișate.

- Ce particularități are 
concursul de admitere în 
Institutul de mine în 
comparație cu alte insti
tuții de învățămint su
perior ?
— Candidații pentru 

concursul din Institutul de
—

mine (doar cei de la cursuri 
de zi) vor fi supuși la o e- 
xaminare medicală specia
lă și la probe de rezisten
ță fizică.

- In ce constau probe
le de rezistență fizică ?
- Pentru băieți - candi

dați la invățămintul de zi : 
aruncarea greutății de 2 
kg (minge umplută) înainte 
- peste 9,50 m, și înapoi 
(peste cop) peste 11,50 m, 
cu două mîini și alergare 
1000 m plat sub 3’50"; 
pentru fete, candidate Ia 
învățămîntul de zi : alerga
re 800 m plat sub 4’ și a- 
runcarea greutății de 2 
kg (minge umplută) peste 
6 m - înainte și 
(peste cap) peste 6.90 m.

- Care este 
de înscriere d 
țilorși ce acte sînt ne
cesare la înscriere I
- înscrierile încep la 5 

iulie și se încheie în data 
de 11 iulie, ora 15. Se des
fășoară între 7,30-14,30.

Actele necesare înscrie
rii, cunoscute din broșura 
„Admiterea în învățămîntul 
superior”, vor fi prezentate 
într-un dosar plic.

Candidații care optează 
pentru cursurile serale vor 
prezenta o adeverință eli
berată de întreprindere, 
sub semnătură conducăto
rului întreprinderii (altele 
nu se iau in considerare), 
din care să rezulte că lu
crează nemijlocit în pro
ducție în meserii legate 
de profilul sau speciali
zarea ia care candidează. 
Absolvenții de liceu promo
ția 1981/1982 pot fi înscriși 
la seral, pe baza actului 
de repartizare in producție 
sub rezerva prezentării a- 
deverinței de încadrare la 
locul de muncă pină la da
ta începerii anului univer
sitar. Absolvenții de liceu 
din promoția 1981/1982, 
care nu pot fi repartizați 

în producție înainte de sus
ținerea concursului de ad
mitere din anul curent, pot 
oandida pentru secțiile se
rale pe baza certificatului 
de calificare într-o meserie 
legată dei profilul sau spe- 
cializarea la care candidea
ză.

- Cînd se susțin pro
bele de rezistență fizică ? 
- In perioada de înscrie

re la concurs sau în ziua 
imediat următoare. In acest 
scop candidații vor fi pro
gramați la probele de re
zistență fizică după depu
nerea dosarelor de înscrie
re la concurs.

- Cînd începe con
cursul de admitere și ce

amănunte referitoare 
concurs puteți oferi 
didaților î
- La 15 iulie 1982, 

planificarea examenelor 
va fi afișată la institut. 
Timpul destinat pentru ela
borarea unei lucrări scrise 
este de 3 ore, din momen
tul în care subiectele au 
fost transcrise pe tablă, In 
zilele de examen, candida-

vor fi prezențî la institut 
o oră mai devreme față 
începerea examenului.

Ce trebuie să aibă a- 
supra lor candidații cînd 
vin la concursul de ad
mitere ?
- Toți candidații vor a- 

vea legitimația de concurs 
(emisă de secretariatele fa
cultăților odată cu înscrie
rea) și buletinul de identi
tate. Vor avea de aseme
nea, rechizite de scris și 
desen. Se admite doar fo
losirea cernelei sau pastei 
albastre pentru scris. iar 
pentru desen numai creio
nul negru.

- Cînd se 
zultatele ?
- Acțiunea 

a lucrărilor și 
mediilor trebuie să se în
cheie cel mai tîrziu in 28 
iulie.

'Urmare din pop I

mașini;

dacă în loc de transportoare TR-4. cunoscute ca mari 
consumatoare de energie, sectorul va fi dotat cu 
ȚR-'Î, transportoare care au o capacitate orară de6tul 
de mare, fiind în schimb mai economicoase.

în fiecarp sector de. producție, mai pot fi obținu
te ’economii. De pildă, dacă s-ar acorda toată atenția 
întreținerii căilor de transport nu ar treuut oe 
curgă la montarea unor trolii pentru tractarea vago- 
netelor. Pe de aită parte, se pot monta dispozitive 
automate sau semiautomate, pentru decuplarea Ins
talațiilor de iluminat (nu și a ventilației) în zilele de 
repaus duminical. Pe planul educației sînt de aseme
nea multe de făcut. Important este faptul că toate 
aceste rezerve — începînd de la înfăptuirea uneî pro
puneri, pină la intensificarea acțiunilor educative — 
stau in puterea noastră să le realizăm, și trebuie să 
ne preocupăm eu toată răspunderea^ de valorificarea 
lor, în beneficiul întreprinderii, al țării.

• INSTRUIRE. Sub 
egida Consiliului muni
cipal al F.D.U.S., marți 
6 iulie (ora 15), la Casa 
de cultură Petroșani a- 
re loc instruirea echipe
lor de control al oa
menilor mutrcii din ora
șul de reședință al mu
nicipiului. Acțiunea va 
continua în celelalte lo
calități ale Văii Jiului 

din toate domeniile de 
activitate.

Mereu cu atenția în
cordată, dispecerii de 
la camera de comandă 
a U.E. Paroșeni urmă
resc funcționarea la 
parametri a tuturor 
mașinilor și instalați
ilor mecanice și electri- 

,.țe din cadrul uzinei __
Foto: Șt. NEMECSEK

fUrmare din pap. f)

Reducerea consumurilor pe șantiere
'Urmart din pag. I)

eforturile pentru a ne rea
liza sarcinile de producție 
cu consumuri energetice 
cît mai mici. Aceasta este, 
desigur, una din căile im
portante de sporire a efi
cienței economice în . sco
pul îndeplinirii sarcinilor 
de pîari, iar pe această 
bază, la nivelul economiei 
naționale se asigură creș
terea nivelului de trai al 
întregului popor.

Faptul că în Decret se 
prevăd compensații bănești 
pentru familiile cu copii, 
pentru. pensionari, expri
mă grija profundă a parti
dului și statului față de 
nevoile oamenilor, chiar 
și în condițiile grele ale 
crizei energetice mondiale.

Oare într-o țară capitalis
tă se manifestă o aseme
nea grijă față de oameni? 
Sintem datori să nu uităm 
nici un moment că trăim 
intr-o țară liberă, 
grija fața de om, de 
voile lui este ridicată 
nivel de politică de 
Sintem conștienți că 
noi, de toți cei ce muncim 
depinde bunăstarea între
gului popor. Tocmai de a- 
ceea nu ne vom precupeți 
eforturile pentru a ne gos
podări mai bine și acasă 
si pe șantier, fiindcă ast
fel contribuim la întări
rea economică a țării, la 
creșterea nivelului de trai 
al tuturor celor ce mun
cim și trăim pe pămîntul 
străbun al patriei.

unde
ne

ta 
stat, 

de

rămas îți galeria de ba
ză. Combina de abataj 
a fpst. scoasă din fron
talul 6104, a mers pină 
luna trecută, dar a inter
ceptat un strat tectoni- 
zat. ■ •

— Lucrările miniere 
n-au confirmat concluziile 
studiului tehnico-econo- 
mic, conchide inginerul 
șef Mitică Nicolescu. A- 
bia sub orizontul 700 
stratele se regularizează, 
ori noi am început ex
ploatarea de la suprafa
ță. In subteranul Băfbă- 
tenilor se înregistrează 

: o tectonică foarte pro
nunțată, minifaliile ni-au 
putut fi însă evidențiate 
în STE.

Cit privește 
combinelor ci. 
înregistrăm

„gen Pristanda" cunoscutul 
erou al maestrului Cara- 
giale — cică una func
ționează, alta a fost pre
luată de I.M.. Uricani, 
dar actele de transfer 
nu s-au întocmit, alta 
așteaptă să fie mtercep- 

. tat din nou stratul. Si-

tuația e asemănătoare fn 
cazul combinelor de aba
taj, se întocmesc actele 
pentru casarea uneia, al
ta se află în reparații, 
cea din stratul 15 aș
teaptă, se fac pregătiri 
pentru montarea uneia 
în < panoul III sud ete.

utilizarea 
de înaintări 

explicații

• BUNI GOSPODARI.
In incinta de ia Iscroni 
a sediului secției Valea 
Jiului a I.P.E.G., pe lingă 
rondurile de flori au fost 
semănate și legume, ca
re, în prezent, se dezvol
tă bine. Aceiași oameni 

■ care au răsădit legume
, au dat dovadă de o altă
I inițiativă de adevărațil gospodari 1 ei au început

construcția unor sere in 
incinta secției. O idee 
bună, care le va aduce 
desigur satisfacții.
• OASPEȚI. Sosiți ieri 

la complexul turistic pen. 
tru tineret de la Valea 
de.Pești, 47 elevi ai Li
ceului de matematică-fi- 
zică din Deva, petrec zi
le de neuitat în mirificele 
locuri de la poalele Re
tezatului. Tot aici, alți 
18 tineri sosiți de la Cra
iova își petrec în mod 
plăcut slîrșltul de săptă-

mînă. beneficiind de ser
viciile B.T.T.
• NOUTĂȚI. Depozi

tul de mobilă din Petro
șani este aprovizionat 
cu mobilă frumoasă, in
tr-o bogată paletă de ti
puri. în ultimele zile au 
intrat în depozit bucătă
rii „Lucica” și „Țarc", 
măști pentru chiuvete, 
camere combinate „Vii 
tor", „Șimleu", „Măgura", 
precum și biblioteci „Na- 
dia“ și „lza“,
• ÎN TURNEU. Tea

trul de stat din Petroșani

întreprindere modernă, 
profilată pe construcția 
de utilaj minier.

Ca urmare a vizitelor 
făcute de secretarul ge
neral al partidului în u- 
zină, a sarcinilor reieși 
te din magistrala Expu
nere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la 
Plenara lărgită a C.C. al 
P.C.R. și în cuvîntarea 
la al II-lea Congres 
al educației politice și 
culturii socialiste, oamenii 
muncii de la I.U.M.P. au 
trecut la desfășurarea u- 
nui larg evantai de ac
țiuni menite să conducă 
la îmbunătățirea calității 
utilajelor, la 
rea de materii 
materiale și 
în urma unor 
treprinse cu aportul 
nor inimoși 
tehnicieni ; 
s-a trecut la 
unor noi tipuri de utila
je, între care amintim 
complexele : SMA-P1 și 
SMA-P2: Realizările fru
moase ale întreprinderii 
de utilaj minier Petro
șani, contribuția ei subs-

economisi - 
prime, de 

energie, 
studii in-

u- 
muncitori. 

și ingineri 
asimilarea

tanțială la mecanizarea | 
mineritului din Valea Jiu. i 
lui au fost posibile grație J 
aportului întregului co- ț 
lectiv de constructori, ca- 1 
re astăzi își sărbătorește ? 
cu cinste ziua. în cadrul > 
fes tiv i t ă ți i au | 
luat cuvîntul Viorel l 
Anghel, Aurel Lăban, ’ 
Constantin Pir joi, Dumi- ț 
tru Boța, Izidor Căpeț, l 
care și-au exprimat do- ? 
rința de a munci fără 1 
preget pentru creșterea ț 
prestigiului întreprinde- i 
rii, pentru a da mineri- ’ 
lor utilaje la timp și de ț 
calitate.

tn cele de mai sus am i 
prezentat realizările J 
unui colectiv care ser- ț 
bează cu demnitate Zi- 1 
ua Constructorului de ? 
m așin i, care își 1 
onorează cu cinstei 
statutul de unitate' socri- i 
listă intr-o patrie liberă ’ 
și prosperă, in care mun- ț 
ca este liantul afirmării 
plenare a personalității 
umane, a unui 
ca e este ferm 
să materializeze mărețe
le obiective înscrise in 
documentele Congresului 
al XÎI-lea al partituluî.

V 
i
V
V
V
V

gență tehnică și mancă, 
iată de ce rostul lor 
este să scoată la lumi
nă cit mai mult cărbu
ne, nu să înghită cu lă
comie fondurile între
prinderii, să păgubească 
avutul obștesc. Datorită 
funcționării intermitente

Cînd se va zăgăzui 
vadul risipei?

Locomotivele Diesel, ea
re nu funcționează sînt ' fel de utilaje, față 
in revizie, în reparații, 
sînt scoase la suprafață, ' 
stau în galeria de coăs- 
tă etc.

Mecanizarea complexă 
a lucrărilor din subteran 
se constituie într-un im
perativ al mineiituluj 
Văii Jiului, dar această 
acțiune de durată per
manentă trebuie gindită 
temeinic pentru exploa
tarea lor cît mai eficien
tă. Pentru procurai'ea a- 
cestbr „bijuterii” tehnice 
s-au investit efortmi va
lutare deosebite, Intel i-

sau nefolosirii unor ast- 
de 

planul producției minei 
propriu-zis se înregis
trează un minus <|e pes
te 71 000 tone, indicato
rii economici care oglin
desc calitatea și eficien
ța muncii nu ating nici 
măcar nivelul stabilit — 
costurile la mia de lei 
producție au fost „um
flate" cu 25 iei, cheltuie, 
iile materiale la mia de 
lei. producție marfă atl 
cuprins ' 
plătite 
tlsmeiite

' tilaje Țâre

întreprinde în aceste zile 
un turneu in stațiunile 
balneo-climateriee din 
județ. Astăzi, la Vata, și 
luni, la Geoagiu-băi, vor-i. 
fi susținute spectacole eu 
comedia „Pete și 
verzi" de Mircea M. 
nescu.
• INAUGURARE, 

tăzi, la ora Ifr, se va 
naugura Căminul cultu- 

nouă 
edu-

caii 
Io-

și milioanele 
drept arnor- 

pentru ti-
• n-au „văzut"

muncii. Ttiatigurarea: va 
fi marcată de un spec
tacol folcloric, la care îsi 
vor da concursul 
bl urile „Măgura" 
clubui ui si nd Statelor 
Lunea și „Mîndra" 
Văii Jiului,
• TÎNARUL Și 

J .ENTATUL component 
al .secției de lupte ilbere 
a C.S.Ș. Petroșani, cam
pion național ,de juniori 
pe anul 1982, Aron Cîn- . 
dea, se alia. împreună eu 
lotul lî.S.ll de juniori în

ansa'm-
al

din
al

TA-

mina, deci bani aruncați 
pe apa... Mierlesei. Din 
păcate, situația aceasta 
sesizată în coloanele zia
rului nostru și cu alte 
prilejuri, e6te cunoscută 
de conducerea Combina-* 
tui ui minier Vale ... y— 
și 
pel 
găzuAt. Din 
purtate cu 
din domeniul 
financiar al minei a 
ieșit concluzia că 
măsură . ce se vor 
tura (măsuri care se pot 
amina sine die -) 
lucrări miniere la 
câni, Paroșeni sau Vul
can, unele 
fi 
mine.
ce o do 
în fond, 
eanizate, 
înaintare 
celelalte 
contractate și . 
hale cu destule 
financiare (subliniem eu 
valută) și trebuie Să 
eoncure la creșterea pro
ducției de cărbune, nu 
să „producă" pagube de 
ordinul milipaneloi- ' ■

Vale 
totuși vadtu 
nu a

i-«t ■ 
fost ză- 
discuții’e 

specialiștii 
mmier și 

ie
pe 

epn-

unele
,:'Uri-

vor 
acestor 
atunci

utilaje 
repartizate

Dar piuă 
făcut ? Fiindcă, 
complexele me- 
combinele de 
sau ele abataj, 
utilaje au fost 

achszițip- 
■ eforturi

Republica Populară Un- j 
gară; In țara vecină el I 
vă participa la un tur- I 
neu internațional, m 
unde îi urăm să se în
toarcă cu noi trofee prin 
care să intăre iscă presti
giul sportiv al Văii Jiu
lui.

I
I
I

Rubrică realizată
T. CAMP1ANUnaugura Căminul 

ral din Cimpa, o 
instituție dedicată 
carii prin acțiuni diverse 
si eficiente a . oamenilor

As- 
i.
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Personalitatea lui Ștefan cel Mare.. ■

în conștiința poporului român
478 DE ANI DE LA MOARTEA MARELUI DOMNITOR —

„în ziua de 2 iulie 1504 
Ștefan-vodă cel Mare se 
stingea de o moarte blîn- 
dă la Suceava, în desă- 
vîrșită pace măreață ce 
se boltea asupra întregii 
țări pe stilpii puternici 
ai biruințelor sale... 
Domnise aproape 50 de 
ani, o jumătate de veac. 
Venise tinăr, în vijelia 
năvălirii, ca să răzbune 
pe ai săi, ca să-și înte- . 
meieze viața și ca să tra
gă zid de vitejie în jurul ' 
țării sale de moștenire. 
De atunci toate drumuri
le spre hotarele dușmane 
fuseseră bătute de copitele 
cailor oștirii sale. Dar 
peste sabia lui minunată 

, apăsa o mînă sigură, sță- 
-K^Sht'ă del un gînd cumin
te. I-a fost totdeauna mi
lă de sîngele oamenilor 
vărsat în zadar...". Cuvin
tele acestea, scrise la în
ceputul veacului nostru 
de marele istoric N. lor.. 
ga, exprimă chintesența 
unei vieți eroice, lumina
tă de inteligență și uma
nitate, caracteristică unei 
personalități de excepție 
a istoriei naționale — 
ȘTEFAN CEL MARE.

Istoricii noștri, din toa
te vremurile, s-au oprit 
asupra epocii și politicii 
domnitorului Țării Mol
dovei, asupra personali
tății sale. Bătrinul cro
nicar Grigore Ureche, în 
Letopisețul Țării Moldo
vei, oferă locul cel mai 
important figurii lui Ște- 
fan-voievod, pe care-l

---  ----—----——--- —

prezintă ca pe un domn ca de aur' 
veșnic învingător, încăr
cat de glorie, simbol al 
luptei pentru indepen
dență, îndemn înd pe con
temporani la rezistență 
față de dependența oto
mană. Remarcînd, prin 
antiteză „starea jalnică" 
în care a căzut Moldova 
în timpul său, 
Cantemir opinează 
domnia lui Ștefan „a fost

Dimitrie
că

File de istorie

o epocă hotăritoare' pen
tru Moldova", în vremea 
căruia puterea moldove
nilor ajunsese culmi
nantă. Nicolac Băicescu 
arată că, in fața primej
diei cotropirii străine, 
moldovenii aveau nevo- 

: ie „de un căpitan, ca 
să se facă vestiți și să 
fie eroi ai creștinătății. 
Acest căpitan hu întîrzie 
a se ivi și fu Ștefan cel 
Mare", Dimitrie 
alt mare istoric, 
că „în cea mai 
domnie ce a fost
țării lui (47 de ani, 
luni si trei săptămîni), el 
a dominat scena istoriei 
române prin aproape ju
mătate de se. ol, slăvit ca 
erou al neamului româ
nesc și al creștinătății".

Vremea lui Ștefan cel 
Mare, este comparată de 
C. C. Giurescu cu „epo-

Onciul, 
aprecia 

lungă 
dată

Cronică nerimată (71)
Cerul înstelat are. efect liniștitor. Ce mici îmi par 

problemele mele risipite în Imensitatea Galaxiei,
Religia? Oameni mergînd ,1a biberii i, în speranța

Sa ne cunoaștem
patria

românești, oficiale

loan BALOI

O, SOLE MIO !

sărbătoare 
organizată

186(1 
va 

care

în
a-

necesar relațiilor 
cu toate țările.
la stîrșitul șeco- 
XIX-lea, în fron

Me !a o duminică Z

IN SENSUL ACELOR 
DE CEASORNIC ?

•“ a anticilor 
greci conduși de Peri ele. 
„Niciodată țara n-a fost 
mai întinsă, mai bogată 
și mai respectată; nicio
dată faima domnului ei 
n-a străbătut atît de de
parte, deopotrivă in Apu-. 
sul creștin, ca Șț în Ră
săritul musulman ; ni- 

I ciodată nu s-au ridicat 
atîtea lăcașuri — civile 
și bisericești — și intr-o 
formă atît de desăvîrsi- 
tă“.

Un moment relevant 
care evidențiază prețui
rea tuturor românilor, ti
neri si vîrstnici, intelec
tuali si țărani, față de 
marele voievod a fost im
presionanta 
de la Puma 
la 15/27 august 1871. cu 
prilejul împlinirii a 400 
de ani de la zidirea cti
toriei lui Ștefan. Pornită 
din îndemnul marelui 
bard național M. Emines- 
cui acțiunea a I cuprins 
într-o unitate de’ „cuget 
și simțire" mii de oa
meni veniți din toate col
țurile țării.

In anii noștri,' partidul, 
șecrptarul său general, 
au acordat și acordă o 
atenție deosebită glorio
sului trecut al patriei, 
istoriei milenare a popo
rului român, reliefînd a- 
tit rolul maselor, făuri- 

, toare ale istoriei, cit și al 
personalităților - istorice.

D. PELIGRAI)

CITITORII FOTOGRATIAZA
Știați că

^...Societatea . Numismati- 
■că Română a fost înființa
tă la București în 1903 ? 
Scopul, după cum se ară
ta în statute — să dez
volte știința și arta numis
matică prin mijlocirea u- 
nor relații mai strînse in- • 
tre colecționari și cercetă
tori — între anii 1904 și 
1905 această societate a 
bătut și primele medalii 
comemorative: Medalia
Ștefan cel Mare, cu ocazia 
împlinirii a 400 de ani de 
la moartea voievodului și 
Medalia Mihai Vodă Vi
teazul, la 300 de âni de la 
moartea acestuia. Ambele 
medalii au fost emise 
aur, argint și aramă,
vînd diametrul de 50 mm.

-.^...numirea lui Costache 
Negri, la sfîrșitul anului 
1859, ca reprezentant al 
Principatelor la Constan- 
tinopol a însemnat înce
putul activității diploma
tice 
peste hotare ? Un an mai 
tirziu—' la 27 iulie 
— domnitorul Cuza 
semna decretul prin 
Ion Aîecsandri (fratele 
poetului) va fi acreditat ca 
ahent Ia Paris. Astfel se 
realiza adevăratul înce
put care va duce treptat, 
Ia crearea corpului diplo
matic 
noastre

Curios. Primii oameni au fost numiți primitivi in 
loc să fie numiți primari.

Rima ogor-spor a dat o nouâ strălucire poeziei a- 
gricole.

Pină la urmă i-au tăiat capul, deși cu a.esta Pă
cătuite el mai puțin.

' Valeriu Bl Tl.LESCl! . : ,

S-a constatat că, in 
misfera sudică, atunci cînd 
se golește o cadă, .apa. for- 

ua- tojiawA 
deauna in sensul acelor 
de ceasornic. în schimb.: 

: în emisfera nordică, apa 
se scurge din baie în sens 
invers. Numai în 
locuri de pe glob, 
exista o vidanjare
pe Ecuator (ea la Nanuki, 
de exemplu, in Kenya), a- 
pa se scurge și intr-un 
sens și în celălalt: oricum, 
nu formează Vreun tur
bion...

puține 
unde 
exact

Epigrame
DATINI

M-au cerut la mama doi
— așa-i cînd Oftată ai —
...unul la o „DtSCO" — 

'.....ș l șl joi,și-altul vineri la un
„ceai".

EXAGERARE
El î-a spus eă-i ia ședință, 
nu la un pahar cu vin.

N-a mințit cti bună știință,.
a... exagerat puțin.

CORESPONDENȚE
„Fiica mea corespondează
la reyîste-n mod presant"

„Oh, a mea-i mai elevată, 
serie -doar lă ...

POST RESTANT1*:
CORIGENTA

Suspina biata, copilă 
„Doar o pilă daeă-aveți..." 
N-am făcut nimic c-o pilă 
...cred că trebuie să-nveți. 
LA TÎRGLTT DE ROȘII 
„Ca sint roșii, poți să

, ; crezi? 
fiic . două .mal zdravene. 
Jiați-ne vreo două verzi 
dar, așa, mai... galbene".

Mircea ANDRAS

I

i
1

Umor în pastile
Medicul stom atolog 

cearcă să-și liniștească 
eientul:

— Aveți nevoie de calm 
și de curaj. Nu vă fie fri
că, strîngeți bine din dinți 
și deschideți gura !

☆ ■■■■■
Soția, după o 

aprinsă cu soțul.
— Și dacă îți 

că plec la mania, 
Dimpotrivă, 
pe ea să locuiască la noi 
cîteva luni.

☆ ' .. .
După terminarea mesei, 

clientul se pregătește să 
plece și întreabă un ospă
tar, care vine dinspre par
tea unde se află fereastra •

— Spuneți-mi. vă rog, 
mai plouă ?

— Nu știu, răspunde a- 
cesta. întrebați ospătarul 
care v-a seri it '

eți ochelari de soa. 
■aselor dumneavoas- 

1 Cam așa ar putea să 
sune sloganul publicitar 
al nne.i firme.. . _umonaz<»- 
tare a pus la punct o 
peliculă plastică, vjndu- 
tă ini rulouri, și care poa
te fi aplicată direct pe 
ferestrele locuințelor sau 
parbrizelor. automobile
lor.

Partieulaftta-tea sa ? Ea 
reflectă pină la 50 la su
ta din radiația solară și.

asigură o bună protecție 
împotriva căldurii exce
sive de afară, pe care o 
„oprește" — se spune — 
in proporție de 85 la su
tă. în acest fel, în zone
le eu climă foarte caldă,

reducerea cu 40 la sută a 
Cheltuielilor făcute pen
tru asigurarea aerului 
condiționat. în plus, el 
filtrează razele ultravio
lete și împiedică, deci, 
ea mobilierul, tablourile 
și decorațiunile interioa
re să se decoloreze la 
soare.

t

i
ț

...pină 
lului al ----  . , .
tea listei marilor călători 
români rămine neîntrecu
tul Nicoiae Spătarul Mi- 
lescu, cel ce peregrinase 
prin Europa pină în Sue
dia și prin Asia, pină 
Siberia și China ?

in

i de
a

Ba-
no-

-fr...cel mai vechi drum 
fier din țara noastră 
fost linia Oravița — 1 
Ziaș. inaugurată la 1 
iembrie 1856 ? Linia ferată 
București — Giurgiu a
fost deschisă traficului «- •
l>ia trei ani mai tirziu.

Culese de
ing. Die BREBEN

, Ne-am asumat riscul 
de a aprecia drept pre
mieră acest' traseu, pen
tru că averii convingerea 
că marea majoritate din
tre cei ce veți citi aces
te rîuduri nu l-ați par
curs.

Așadar, după un stuiHii
preliminar al, sumarelor re... turistică, 
informații pe care le de
fineam asupra obiectivu
lui turistic care ne preo
cupă de mai multă vre
me am pornit spre prea 
puțin cunoscutul Tău al 
Gvoapelor din Masivul 
Retezai. Am străbătut în; 
goana mașinii localități
le Banița, Pui, Ohaba 
de. sub Piatră, Sălașul de 
Sus. Mălăiești, luînd-o

■ apoi pe drumul forestier 
ce se desprinde din șo
seaua asfaltată din aceas
tă ultimă localitate, 
rim în stingă ruinele, 
tații Colț. Un canton 
vie, la circa 2,5 — 3 
de la bifurcație. Ne 
dreptăm spre stina 
vite amplasată pe 
denumit de localnici 
frunte". Căutăm un loc 
plat și amplasăm 'cortul 
pentru înnoptat.

Stăm

focul, și-atunci privirile 
străbat pîcla întunecoa
să sp>e licăririle satelor 
de la poale : Sălașul de 
Jos, Sălașul de Sus, Ma- 
lăiești, Paroș.

Ne trezim devreme, 
dornici sa înscriem în 
palmares o nouă euceri-

Pprriim pe
poteca călcată proaspăt1 
de o turmă de oi, înțele-

ta, ieșim pe colțuri 
stînci și pe lespezi. ; 

.<le granit, să facem 
hoștință cu imaginea 
naltelor 
zațului,. privite

de 
sure 
cu- 

l î- 
creste ale Bete 

dinh un 
unghi eu lotul nou pen
tru noi.

După ?. 1/2 ore de 
ieșim 
pin
Patru.

nicrs
gol 
t'îi ful

pe lingi o stina •părăsită. 
Traversăm oblic, în co
borî?, albia pipiului Pa- 
roșul Mare, prin pădurea 
din ce în ce mai deasă, 
plină de căzături de 

de
■plină de căzături 
brazi îmbătrîniți ți 
bolovani uriași acoperiți 
de mușchi înșelători. 
Urcăm apoi pieptiș un 
prag de cea. 50 m și în 
cele din urmă ieșim deo
dată in fața lacului 
mult căutat. 11 asemă
năm cu Șurianul. deși nu 
are adîncimea acestuia, 
Iar îl copiază ca formă 
ușor ovală și desime a 
vegetației alpine ce-l 
înconjoară, Altitudinea, 

' cca. 1 800 m. Ne impre
sionează neplăcut roiu- 
rile insistente de muște 
și ăe țînțar.i ce ne dau 
tircoale. Obligați de 
cești nepoftiți agresori, 
transferăm locul pentru 
masa pentru prînz în- 
ir-un altul mai liniștit* 
cm satisfacția de a fi fă
cut cunoștință cu o „rara 
avis" a impunătarului 
masiv al Retezatului. Pe 
harta tot mai însemnată 
a falnicilor munți, încer- 
cuim astfel încă o denu- 
mire .’ ihicrștj

Draga mea, ce av(-m 
pa-V "azi de mîncare ?

— Nu știu, pentru 
eticheta a căzut de pe 
tia de conserve,

★
— Bunico, strigă nepo

țelul. vino să te joci cu 
noi de-a ursul la grădina 
zoologică.

— Și ce trebuie să fiu 
eu, puișor ?

— Tu ai 
toare care

că
cu-

discuție 
conclude: 

închipui 
. te înșeli! 

am s-o chem

Za
ce- 
sil- 
Icm 
în
de

locul
„Lasă fii o vinză- 

dă ursuleților 
prăjituri și bomboane.

■& .
Profesorul 1 /
— Uită te bine la tabloul 

acela : care-i vrabie, care-i 
pițigoi ?

— Aceea de lingă piți
goi este vrabie, răspunde 
elevul.

Ș ». GALAȚAN

roată în jurul ne
lipsitului foc de tabără, 
urmărind filmările ju
căușe ce nu s-au stins 
pină tîrziu în noapte. 
Din cînd în cînd „trădăm"

giUd de abia pe. parcurs 
ce avantaj prățios 
să însemne acest 
hunt pe o cărare 
puțin umblată. Pe 
„marcaj" norocos, 
destul de repede la 
tul denumit 
versantul muntos în stîn- 
ga căruia ghicim în vale 
albia pîrîului Paroș. Ur
căm continuu, cînd ușor, 
cînd înclinat, prin pă
duri bătrîne sau tinere de 
conifere. Pupă un timp, 
în „rgriștile" din margi
nile potecii, spre dreap-

avea 
ama-
prea 
acest 
ieșim 
pune- 

„La colț" pe

curbă de nivel în stingă 
acestuia și după cîteva 
minute zărim pe versan
tul de peste pîrîul Păro
sului, stîna Doblari am
plasată pe muntele cu a- 
celași nume, in fală se 
conturează tot mai vizi
bil căldarea glaciai â tic- 
sttă de jnepeni și brazi, 
în. care ștă ascuns privi
rilor acest controversat 
lac de munte. Distingem 
virfurile Nedeuța și Groa- 
pele care domină spec
taculosul circ glaciar o- 
rientat spre nord. Trecem

a-

!

I
i", ■
1 .. •

Aurel BULA
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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

(Urmare din pag 1 tuia, repunerea în funcțiu
ne a unui număr de sonde, 
îmbunătățirea
Ș»
metodelor de creștere 
gradului de recuperare 
țițeiului și gazelor Ia 
serie de zăcăminte, i 
carea gradului de dotare 
tehnică a industriei de ex
tracție a acestor două surse 
energetice.

S-a apreciat că transpu
nerea în viață a programe
lor de creștere suplitnen. 
tară a producției de țiței 
și gaze este de natură să 
asigure, intr-un procent 
mult mai mare decît în 
prezent, sarcina ca, pînă 
ja sfîrșitul deceniului 1980 
—1990, să se realizeze o in
dependență deplină din 
punct de vedere al energiei 
și combustibililor.

O atenție deosebită tre
buie să se acorde asigură
rii cadrelor necesare in. 
dustriei petroliere, califi
cării corespunzătoare a a- 
cestora și folosirii cit mai 
judicioase , a personalului 
la sonde și schele, întăririi 
ordinii și disciplinei 
muncă. S-a cerut să se ia 
toate măsurile pentru bu
na folosire a utilajelor 'și 
instalațiilor din dotare, 
creșterea vitezei de foraj, 
punerea în exploatare 
valorificarea în cele 
bune condiții a 
zăcămintelor de 
gaze.

In continuare, 
tul Politic Executiv a exa. 
minat și aprobat proiectul 
Programului de alimenta
ție științifică a populației. 

Comitetul Politic Execu. 
tiv a arătat că, în concor
danță cu obiectivele stabi
lite de Congresul a)
Xll-lea al partidului, din 
inițiativa și sub îndru
marea nemijlocită a tevață- 

- . —- - - - . , --- 3uf Wi M<«<>•«•<» ..
progresul întregii noastre 
economii, la sporirea avu-, 
ției naționale și întărirea 
independenței și suvera
nității țării.

Programele — stabilite pe 
baza analizelor privind 
posibilitățile de sporire a 
producției de țiței și gaze 
în perioada 1982—4985 —•, 
prevăd creșteri constante 
ale producției, care ur
mează să ajungă, în 1985, 
la 15 milioane tone țiței 
și aproape 10 miliarde mc 
gaze.

In vederea atingerii a. 
cestor obiective, Comitetul 
Politic Executiv a indicat 
să se ia măsuri ferme pen
tru concentrarea forajului rea acesteia cercetarea ști- 
în zonele de prim interes 
și la mare adincime, săpa
rea, echiparea și punerea 
în producție de noi sonde, 
exploatarea unor zăcămin. 
te cu rezerve mici, pentru 
mărirea capacității de în- 
magazinare care să asigu
re cantitățile 
perioadele de 
consumului, 
și pentru 
exploatării țițeiului 
Marea Neagră.

Comitetul Politie Execu
tiv a cerut ministerelor pe
trolului, geologiei, indus
triei construcțiilor de ma
șini, industriei de mașini- 
unelte,, electrotehnică și e. 
lectronică, industriei chi
mice, metalurgiei, apro
vizionării tehnico-materia- 
Te și controlului gospodă
ririi fondurilor fixe să ia 
de urgență măsuri în ve
derea- cercetării și desco
peririi de noi zăcăminte și 
rezerve de țiței și gaze, 
pentru trecerea la exploa
tarea acestora. S-a cerut, 
de asemenea, să se ia toa
te măsurile pentru crește
rea coeficientului de utili
zare a fondului de sonde 
și îmbunătățirea regimu
lui de exploatare al aces-

Comitetul Politic Execu
tiv a cerut ministerelor și 
întreprinderilor să acorde 
toată atenția realizării in. 
tegrale a planului de ex
port. valorificării supe
rioare a produselor româ
nești pe piața externă.

Comitetul Politic Execu
tiv si-a exprimat încrede
rea că organele și organi
zațiile de partid, comuniș
tii, toți oamenii muncii vor 
acționa cu toată răspunde
rea și priceperea pentru _ 
recuperarea restanțelor' 
din prima parte a anului 
și îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor pe semestrul 
al doilea, creîndu-se astfel, 
condiții pentru înfăptui
rea integrală a prevederi
lor planului pe 1982 și pe 
întregul cincinal, pentru 
creșterea neîntreruptă a 
bunăstării materiale și spi-* 
rituale a întregului popor

Comitetul Politic Execu
tiv a analizat și aprobat 
Programul cu privire la 
creșterea producției de ți
ței, precum și Programul 
cu privire Ia creșterea 
producției de gaze, pe pe
rioada 1982—1985, peste 
prevederile actualului cin. 
cinai.

Elaborate din inițiativa 
și Ia indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. 
gramele urmăresc, 
tuala conjunctură
mică internațională, mar
cată de o gravă criză 
trolieră și energetică, 
girea bazei proprii de 
terii prime, sporirea 
dului de asigurare,
resurse interne a necesită
ților economiei naționale 
și reducerea substanțială 
a importurilor. Se aduce 
astfel o contribuție de cea 
mai tȚiare importanți la..

PrograinuJ are in vede
re participarea fiecărui 

oraș, 
a fiecărei comune Ia asî-

pro- 
în ac- 
econo-

pe- 
lăr- 
ma- 
gra- 
din

Grupul întreprinderilor de gospodărie 
comunală și locativă 

Oficiul județean pmrtrii 
construirea și vinzarea. 

locuințelor Deva
INFORMEAZĂ PE CEI INTERESAȘI ;

In anul 1983 se intenționează ca in orașele 
Petroșani, Petrila, Vulcan și Lupeni să se con
struiască apartamente proprietate personală cu 
P + 2 etaje, cu boxe și garaje, în baza Legii 
nr. 4^1973, cu modificările la zi.

Pentru a se putea comanda proiectele ne
cesare, va trebuie ca solicitanții să depună o 
cerere tip aprobată de C.O.M. și I. G. C. L. Pe
troșani (tov. Tanczel loan), confirmată și 
CEC pentru avansul depus în acest scop.

Relații suplimentare se pot obține de Ia 
consiliile populare menționate, de la I.G.C.L. 
Petroșani (Biroul investiții) și O.J.C.V.L. De
va, strada Lenin, nr. 6.

exploatării județ, municipiu și 
intensificarea aplicării

a gnrarea resurselor de pro.
s a duse agroalimentare» ne

cesare satisfacerii nevoi- 
ridi- ‘ lor de consum ale popu

lației din aria teritorială 
respectivă, repartizarea 
judicioasă pe teritoriu a 
fondului de mărfuri agro
alimentare, în condițiile 
înfăptuirii principiilor au- 
toconducerii și autoapro- 
vizionării, promovarea fer
mă a eticii și echității so
cialiste, precum și evitarea 
risipei sub orice formă.

Comitetul Politic Execu
tiv apreciază că marile 
succese obținute de poporul 
nostru în dezvoltarea e- 
conomico-socială constitu. 
ie garanția înfăptuirii in
tegrale a programului de 
alimentație științifică, pen
tru ridicarea necontenită a 
nivelului de trai, a calită
ții vieții întregului nostru 
popor.

Programul de alimentație 
științifică a populației va 
fi supus dezbaterii publice.

Comitetul Politic Execu
tiv a examinat, în conti
nuare, Proiectul de lege 
cu privire Ia obligațiile și 
răspunderile consiliilor 
populare, unităților socia- 

" liste și ale cetățenilor pen
tru buna gospodărire, în
treținere și curățenie a lo
calităților urbane și rura
le, păstrarea ordinii și dis. 
ciplinei publice. A fost e- 
vidențiat marele efort în
treprins de partidul și sta
tul nostru in vederea spo
ririi neîntrerupte a nivelu. 
lui edilitar-gospodăresc și 
înfrumusețării municipi
ilor, orașelor și comunelor, 
îmbunătățirii continue a 
calității vieții cetățenilor 
din toate localitățile, Ri- ; tm«nm pv - A ' f i”v, * ar o ii ȚAJ4* *" ’
rioară a gradului de dez
voltare a tuturor localită
ților impune perfecționa
rea în continuare a activi
tății consiliilor populare, 
creșterea rolului și răspun
derii lor, pe baza p:i 
piilor autoconducerii mun
citorești și autogestiunii e- 
conomico-financiare.

In această direcție, Pro
iectul de lege prevede sar. 
cinile ce revin consiliilor 
populare in îndrumarea și 
coordonarea întregii acti
vități de gospodărire și în
frumusețare a localităților, 
de păstrare a ordinii și 

disciplinei, ele fiind obligate 
să asigure, cu sprijinul de- 
putaților, al comisiilor per
manente, al comitetelor de 
cetățeni, participarea largă 
a tuturor locuitorilor din 
municipii, orașe și comune ia diviziunea 

nală a muncii, la schimbul 
mondial de valori, pentru 
instaurarea unei noi ordini 
economice mondiale, înte
meiată pe egalitate și e 
chi late.

Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat activitatea 
delegației romane la recen.- 
ta ședință a CAER și 
indicat Consiliul de Mi
niștri. ministerelor, celor
lalte organe centrale să ia 
toate măsurile pentru în
făptuirea integrală a ho- 
tărîrilor convenite în ca
drul ședinței a XXXVl-a 
a sesiunii Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc.

Și 
mai 

tuturor 
petrol și

Comite-

s-a elaborat Programul de 
alimentație științifică a 
populației, care situează 
în centrul atenției omul cu 
nevoile sale, satisfacerea e- 
chilibrată a cerințelor de 
consum alimentar ai tutu
ror membrilor societății 
noastre.

Luînd în considerare re
comandările științei, obi
ceiurile, tradițiile și speci
ficul de consum al popo
rului nostru, ca și experien
ța pe plan mondial, pro
gramul cuprinde cerințe
le fundamentale ale unei 
alimentații echilibrate și 
direcțiile în care trebuie să 
acționeze pentru realiza

necesare în
vîrf ale cantitativ și 

precum 
începerea 

din

ințifică, agricultura, in
dustria alimentară, corner, 
țul, alimentația publică și 
activitățile privind edu
carea populației. Progra
mul stabilește, în mod o. 
rientativ, pentru cetățenii 
patriei noastre ce este 
normal să se consume — 

structural — 
în funcție de vîrstă și sex, de 
specificul activității și e- 
tortul fizic, de obiceiurile 
și tradițiile de consum din 
diferite zone ale țării, în 
așa fel incit să se prevină 
bolile generate de un con
sum alimentar 
punzător și să 
o stare bună de 
populației.

In elaborarea
iui s-a pornit de la asigu
rarea unei alimentații e- 
chilibrate pe ansamblul ță
rii și în profil teritorial, 
stabilindu-se măsuri 
tru promovarea în 
ducție și consum a produ
selor agroalimentare care 
contribuie la îmbunătăți
rea continuă a structurii 
alimentației și la moderni
zarea acesteia.

necores- 
se asigure 
sănătate a

programu-

pen- 
pro.

speciali-

Congresului al Xll-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân, potrivit cărora Româ
nia pune în centrul rela
țiilor sale externe dezvol
tarea colaborării cu toate 
statele socialiste, în primul 
rînd cu cele vecine, cu ță
rile membre ale CAER.

Acționînd în acest spi
rit, delegația a reafirmat 
voința țării noastre de a 
lărgi conlucrarea cu cele
lalte state membre ale 
CAER, de a participa ac
tiv la adîncirea
zării și cooperării în pro
ducție în diferite 
economice, la , 
rea raporturilor 
științifice, la 
rea legăturilor 
le, la dezvoltarea de capa, 
citați suplimentare de pro
ducție, prin livrări de uti
laje și materiale, asisten
ță tehnică, în vederea asi
gurării in cit mai mare 
măsură, pe baza colaboră
rii reciproce, a necesarului 
țărilor membre ale CAER, 
de combustibili, energie, 
materii prime, mașini, uti
laje și materiale deficita
re 
ca un obiectiv 
tal al colaborării în 
gramul complex.

Comitetul Politic Execu
tiv a subliniat că Româ
nia este hotărîtă să-și a- 
ducă și in» viitor întreaga 
contribuție la adîncirea și 
perfecționarea colaborării 
în cadrul CAER, astfel in
cit activitatea acestei 
ganizații să constituie 
t urjVJ1ecfiî tâb'i'le,1 de co'nlu- 
crare fructuoasă intre sta
te socialiste, libere și 
v era ne, să dea un 
bold construcției 
te și comuniste.

In același timp, 
taț că, potrivit directivelor 
Congresului al Xll-lea al 
P.C.R.. indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
România va milita cu fer
mitate pentru extinderea, 
în continuare, a raporturi
lor sale economice cu ce
lelalte țări socialiste, cu 
țările in curs de dezvolta
re, nealiniate, cu toate sta
tele lumii, indiferent de o. 
rînduirea lor socială, pen
tru sporirea

ta dezbaterea și adopta
rea botăririlor privind au- 
togospodărirea localități, 
lor, la înfăptuirea măsu
rilor pentru dezvoltarea, 
înfrumusețarea și moder
nizarea acestora.

Proiectul de lege ur
mează să fie supus dezbate
rii publice și aprobării 
Marii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Execu
tiv a analizat și aprobat, 
de asemenea, Raportul cu 
privire la lucrările celei 
de-a XXXVI-a ședințe a 
sesiunii Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc, 
ținută la Budapesta, în pe
rioada 8—10 iunie.

Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat că activita
tea delegației române la 
această ședință s-a desfă
șurat în conformitate cu 
orientările și hotărîrile

ramuri 
amplifica- 

tehnico- 
intensifica- 

comercia-

problemă înscrisă 
fundamen- 

Pro-

or- 
un

su- 
nou im- 
sociaiis-

s-a ară-

aportului ei 
internațio-

★
Comitetul Politic Execu

tiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente 
ale activității de partid și 
de stat.

întreprinderea de utilaj minier 
Petroșani

strada Republicii, nr. 1, telefon 42820
încadrează:

absolvenți a 10 și 12 clase, băieți, profil mine, 
petrol și geologie, construcții sau informatică 
în vederea calificării în meseriile de :

— STRUNGAR
— FREZOR • s.
— BEUT111CATOR

— GALVANIZATOR
încadrarea se face în conformitate cu

Legea nr. 57/1974.

Mica puDii citate
tele-VIND Dacia 1300, 

fon 42698. (845)
VlND Dacia 1300. 

mâții strada 23 August nr 
70, Aninoasa. (832)

ANUNțURI

Infor-

CICLU PREGĂTIRE IN
TENSIVA prin corespon
dență, filozofie, economie, 
admitere drept, A.S. Adre
sați căsuța poștală 77 —. 7, 
București — 77. (mp 223)

DE FAMILIE

In fiecare zi din ultinaul an, prietenii au rostit 
cu drag numele celui care a fost 

prof. GICU POPA
Așa se va întimpla mereu.

Soția Ghizela, socrul și copiii Geo și Geta, 
tesc celor care l-au cunoscut că se împlinește 
an de cînd a plecat dintre noi, omul, cel care 

prof. GHEORGHE POPA (Gicu)
Nimic nu ne poate face să-l uităm. (844)

amin, 
un 

a fost

FAMILIA Chir aș și rudele anunță cu nesfîrșită 
durere încetarea din viață a scumpului lor fiu. soț, 
tată, frate și cumnat

CUIRAȘ CONSTANTIN
Inmormintarea va avea loc duminică, 4 iulie, ora 

16 la cimitirul din Petrila.

COLECTIVUL Școlii de șoferi amatori Petroșani 
anunță cu durere încetarea din viață a mult stimatu
lui loi coleg

CHIRAȘ CONSTANTIN
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (842)

Soția lolanda anunță eu durere împlinirea unui 
an de la decesul mult iubitului soț

PANTELIMON VASILE
Amintirea lui va rămine via ia inimile noastre.

(831)

REDACUA Șl ADMINISTRAȚIA; Pet.oșani, str. N.coloe BScescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), «1663, 4 24M (secții). TIPARUL; Tipografia Pelrojani, ,tr. N. Bâlcescu -2.


