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Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
in Republica Populară

Mozambic
în lumina hotărîrilor plenarei C.C. al P.C.R.,

a indicațiilor tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, a avui loc

Adunarea activului 
Comitetului municipal 

de partid

Semnarea documentelor oficiale

La Petroșani, a avut loc ieri, adunarea 
de activ a organizației municipale de 
partid la care au participat membrii și 
membrii supleanți ai Comitetului mu
nicipal de partid, membrii comisiei de 
revizie, primii-secretari și secretarii co
mitetelor orășenești și comunale de 
partid, secretarii comitetelor de partid 
și conducătorii întreprinderilor indus
triale, de construcții și transporturi, re
prezentanți ai organizațiilor de masă și 
obștești, cadre din aparatul și activul 
comitetului municipal de partid, ziariști.

Intr-o atmosferă exigentă, adunarea 
activului comitetului municipal de partid 
a dezbătut și aprobat hotărîrile și mă
surile adoptate de recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. și legile votate de sesiu
nea Marii Adunări Naționale, întreprin
se din inițiativa și cu contribuția ne
mijlocită a secretarului general al parti
dului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Dînd expresie adeziunii depline față 
de conținutul acestor măsuri, adunarea

a exprimat angajarea fermă a comuniș
tilor, a oamenilor muncii din Valea 
Jiului de a le transpune în viață, con
tribuind pe această cale la creșterea 
potențialului productiv al municipiului, 
la accelerarea ritmului de progres eco
nomic și înflorirea patriei noastre so
cialiste.

La adunare, tovarășul Viorel Faur, 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal de partid a prezentat o amplă 
expunere privind sarcinile ce revin or
ganelor și organizațiilor de partid, de 
masă și obștești, organelor colective 
de conducere pentru înfăptuirea hotărî
rilor plenarei C.C. al P.C.H. din 29—30 
iunie a.c„ a indicațiilor și orientărilor 
formulate de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
cuvîntarea rostită cu acest prilej, a 
legilor adoptate de sesiunea M.A.N. din 
1 iulie a.c.

In cadrul unei ceremonii 
ce s-a desfășurat la Pala
tul prezidențial, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Sa
mora Moises Machel, 
președintele Partidului
FRELIMO, președintele Re

publicii Populare Mozam
bic, au semnat Declarația 
comună româno-mozambi- 
cană.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au rostit 
cu acest prilej alocuțiuni.

4f
In cadrul aceleiași ce

remonii, tovarășul Ștefan 
Andrei și tovarășul Joa

quim Alberto Chissano au 
semnat acordul de coope
rare între Partidul Comu
nist Român și Partidul 
FRELIMO și Protocolul 
privind cooperarea între 
cele două partide în pe
rioada 1984—1985.

(Continuare in pag a 4-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a intilnit 
cu Oliver Tambo, președintele ANC
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Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, s-a 
întîlnit, marți la Maputo, 
cu Oliver Tambo, pre
ședintele Congresului Na
țional African (ANC) din 
Africa de Sud.

Președintele Congresu
lui Național African și-a 
exprimat deosebita satis
facție de a se reîntîlni cu

tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, continuînd, ast
fel, seria de întîlniri avute 
la București și pe pămîn- 
tul Africii, și a adresat se
cretarului general al Parti
dului Comunist Român un 
salut călduros din partea 
conducerii ANC. El a ex
primat profunda recunoș
tință pentru sprijinul ac
tiv, multilateral, acordat 
de România luptei de eli

berare a popoarelor din A, 
frica australă.

Secretarul general al 
Partidului Comunist Ro
mân și președintele Con
gresului Național African 
din Africa de Sud au că
zut de acord să continue 
schimbul de păreri în le
gătură cu modalitățile de 
asigurare a succesului for
țelor ce se pronunță con
tra apartheidului, a discri
minărilor rasiale.

de cărbune

In perioada celor 18 ani 
care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al parti
dului, colectivul nostru 
de cercetători — Ingineri, 
tehnicieni și muncitori, în 
frunte cu comuniștii — 
a desfășurat o activitate 
științifică multilaterală și 
prodigioasă, cu implicații 
directe asupra creșterii 
producției de cărbune.

Am avut șl avem ca 
ghid de orientare în acti
vitatea noastră prețioase
le indicații ale conducerii

partidului, personal 
tovarășului 
Ceaușescu, 
zia vizitelor de lucru 
Valea Jiului, 
științifici din cadrul 
titutului nostru și-au consa
crat activitatea soluționă
rii problemelor tot mai 
complexe privind spori
rea extracției. mecaniza 
rea producției și moderni
zarea preparării cărbune
lui în scopul valorificării 
superioare a huilei de Va
lea Jiului.

Prinlre lucrările 
importante realizate de co
lectivele noastre de 
tare menționăm cele con
sacrate modernizării și 
mecanizării tehnologiilor 
de susținere a galeriilor, 
perfecționării metodelor și

Ion RADULESCU, 
secretarul organizației 

bază — lineare, 
ICI’MC. Petroșani

Nicolae 
date cu oca- 

în 
Cercetătorii 

ins-

Piesele de 
de producție,

Avînd tn vedere numă
rul mare de piese de 
schimb care sînt necesare 
la o întreprindere minieră 
și faptul că ele nu se pot 
procura la timp și în can
tități suficiente de la în
treprinderile producătoa
re, s-a trecut la confecția, 
narea unor astfel de repe
re și suban amble în ate 
lierele ’
lor. In 
care a 
la l.M. 
sumat pies? de schimb 
valoare de peste 15

mecanice ale mine- 
primul semestru 
trecut din acest an 
Aninoasa s-au con- 

ÎD 
mt-

mai

de

I.U.M.P.

Izvor de lumwă
Cuptoarele Paroșe- 

niului devorează cu lă
comie sute de tone de 
cărbune energetic, scos 
din adine de bravii noș
tri mineri cu meșteșug, 
migală și sudoare.

Sub privirea atentă 
a omului, electrizată 
de inteligența sa, ener- 

rînd din- 
alta.
cum pu- 
cărbune- 

alunece 
pe

gia trece pe 
tr-o formă în

Iată, așadar, 
terea mitică a 
lui ajunge să
cu viteza gîndului 
fire de înaltă tensiune.

Termocentrala 
așadar, altarul 
al focului nestins, izvor 
de căldură și lumină.

este, 
sacru

a

3
5
|
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cerce-

Brigadicrul Mihai Gri
jile, alături de ortacii 
din schimbul condus de 
minerul Ion Parfenie, 
componenții formației 
de lucru situate pe pri
mul loc în întrecerea 
socialistă la sectorul 
al minei Aninoasa.

I-oto : Șt. NEMECSEK

(Continuare m pag a 2-a)

schimb necesare procesului 
asigurate de atelierul minei
Uoane lei. însă, prin plan 
au fost prevăzute să se 
confecționeze în atelierul 
mecanic al minei piese

din nevoile pro- 
să fie acoperite din 
proprii. Printre 

de schimb care se

In întînipînarea mar i sărbători
naționale și a Zilei minerului

La sfîrșitul zilei de 18 iulie

ii RECUPERARE
Jeconbitionare
IefolosireI

IJÎ

de schimb în valoare de 
3 822 000 lei. Prin efortu
rile susținute depuse de 
colectivul atelierului au 
fost confecționate piese de 
schimb în valoare de pes
te 7,2 milioane lei, ajun-

gînd astfel ca aproape ju
mătate 
ducției 
resurse 
piesele
confecționează in atelierul 
minei, se numără axe pen
tru pompe, capace pentru 
TR-3, șuruburi, reductoare, 
bolțuri, tuburi și coturi de 
aeraj, rame pentru susține
rea b^nz lor, burghie de po- 
dire în vatră (zilnic cam

Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-at

pregâ- 
marea 

August, 
a înce-

Noi utilaje 
miniere

In aceste zile de muncă 
efervescentă prin care toți 
oamenii muncii se 
tesc să întîmpine 
sărbătoare de la 23 
la I.U.M. Petroșani
put recepția unui complex 
de susținere și tăiere me
canizată a cărbunelui des
tinat minei Paroșeni. în 
paralel, unei alte unități 
miniere — I.M Lupeni — 
îi este livrat echipamentul 
de susținere pentru două 
complexe mecanizate
SMA-2, produse care în
globează în ele concepție 
și tehnologie românească 
care pot concura cu cele 
aplicate la nivel mondial. 
(O.G.)

2 035 tone de cărbune 
peste sarcinile de pian

Ziua de 23 August — sărbătoarea națională a po
porului nostru — și Ziua minerului sînt întîtnpinate 
de colectivele de muncă din întreprinderile miniere 
ale Văii Jiului cu importante succese pe frontul 
bunelui. Astfel, 18 iulie s-a încheiat cu un bilanț 
nic pentru trei mine, bilanț concretizat în peste 
tone de cărbune extrase suplimentar sarcinilor 
plan. Pe primul loc se situează mecanizatorii de 
cariera Cîmpu lui Neag (plus 707 tone de cărbune 
peste plan la finele zilei), urmați de minerii Paro- 
șeniului — plus 816 tone de cărbune — și cei de la 
mina Petrila, cu un plus de 512 tone cărbune.

Sînt succese care constituie răspunsul mineresc 
dat îndemnului secretarului general al partidului de 
a livra economiei noastre naționale cît mai mult căr
bune. (Gh. O.)

eăr- 
rod- 
2000 

de 
ia

Autocoloana I.T.A. Vulcan

Pe primele șase luni ale 
anului, colectivul de 
meni ai 
coloana 
realizat planul la indica
torul tone transportate în 
proporție de 116 la sută. 
La venituri, indicatorul de 
plan a fost realizat în pro-

oa- 
muncii de la auto. 
I.T.A. Vulcan și-a

Iată 
.are 
uție 

a_

porție de 117 la sută, 
și cîțiva dintre cei 
și-au adus o contri 
de seamă la realizarea 
cestor succese : mecanicul
auto Nicolae B Undea, su
dorul Nicolae Codea, con
ducătorii auto Constantin 
Tacea, Ion Cheța și Mihai 
Pălămaru. (Gh. O.)
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Spitalul municipal — 
cuplat cu policlinică — 
rod al politicii sanitare 
a partidului și statului 
nostru, se află în per
manență în sluja apără
rii sănătății minerilor 
și celorlalți oameni ai 
muncii din Valea Jiu
lui.

însăși înființarea întreprinderii de administrare 
a cantinelor si cazare Valea Jiului, în anul 
1978, este o grăitoare dovadă a grijii partidului față 
de mineri, în fiecare zi in cantine moderne se 
pregătesc 20 000 mese gratuite pentru minerii care 
intră în șut. G mare parte din produsele necesare 
sînt rodul activității de autogospodărire : numai în 
aceste 6 luni din actualul an, gospodăriile anexă au 
realizat peste 20 tone carne, iar din solariile și se
rele din Lupeni, care au o suprafață de 4 ha se 
obțin frumoase recolte de zarzavaturi. în aceste 
zile, cilul întreaga națiune cinstește cu succese în 
muncă împlinirea a 18 ani de la Congresul a! 
IX-lea al partidului, oamenii muncii, minerii Văii 
Jiului. își exprimă prin fapte trainice recunoștința 
pentru înalta grijă pe care tovarășul N i c o I a e 
Ceausescu, Minerul de onoare al țării, o are față 
de continua perfecționare a calității vieții.

Formarea armonioasă a personalității umane 
este o constantă a acestei epoci inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului. în acest proces, 
școala are o însemnată contribuție prin integrarea 
in producție și viața social-economică. în ultimii 
18 ani în Valea Jiului s-au construit 17 unități șco
lare moderne, cu 356 săli de clasă. Procesul ins- 
tructiv-educativ se desfășoară în sute de cabinete, 
laboratoare și ateliere, pregătirea tinerei generații 
realizîndu-se prin muncă, pentru muncă, printr-o 
prezență laborioasă, sistematică, in viața social-e
conomică a municipiului. Sporirea calității șî efi
cienței învățămîntului constituie un obiectiv perma
nent al școlii, împlinindu-se prin grija partidului, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru fiii și fi
icele minerilor Văii Jiului.

CERCETAREA ȘTIINȚIFICA, 
integrată in eforturile th creștere 

a producției di cărbune
(Urmare din pag. I)

tehnologiilor de exploata
re subterană și introduce
rea de noi metode de înal
tă productivitate pentru 
straiele groase sub tavan 
artificial, și pentru stratele 
subțiri de cărbune sub 
tavan natural, moderniză
rii și mecanizării susține
rii lucrărilor miniere de 
deschidere și pregătire 
stabilirii metodelor și teh
nologiilor de exploatare 
a rezervelor din pilierii de 
protecție din Valea Jiului. 
Prin studiile elaborate, cer
cetătorii noștri au contri
buit la soluționarea nemij
locită a unor probleme ma
jore ale producției ca ex
tinderea abatajelor fronta
le la exploatarea stratelor 
groase, modernizarea sus
ținerii și tăierii mecaniza
te în abatajele frontale, fo
losind în prima etapă sus
ținerea metalică indivi
duală și trecerea treptată 
13 mecanizarea complexă ; 
înlocuirea abatajelor ca
meră, mari consumatoare 
de lemn și cu posibilități 
lim late de mecanizare, cu 
abataje cu front scurt în 
felii orizontale; preveni
rea ș’ combaterea focurilor 
endogene cu materiale i- 
nerie

Studiile noastre au vi
zat, de asemenea, factorul 
uman ca factor' esențial al 
p-oeesului de producție, 
studii îndreptate spre sta
bilizarea și integrarea for
ței de muncă în industria 
minieră, calificarea și per
fecționarea acesteia, în 
funcție de noile tehnologii 
de lucru din subteran, îm
bunătățirea climatului in- 
teruman în cadrul forma
țiilor de lucru, prevenirea 
și combaterea bolilor pro
fesionale etc. In preocu

pările noastre s-au aflat, 
de asemenea, studii și 
cercetări tehnologice pen
tru valorificarea unor ză
căminte de substanțe mi
nerale utile din țară și 
străinătate, studii realiza
te în colaborare cu parte
neri străini și altele.

Putem afirma că în a_ 
ceasta perioadă, de mari 
transformări, de progres 
muftiii teral, numită pe 
drept cuvînt „Epoca 
Ceaușescu11, cercetătorii noș
tri, în frunte cu comuniș
tii, s-au angajat intens în 
studierea problemelor ce 
le ridică activitatea între
prinderilor miniere și pre- 
parațiilor în scopul unei 
part cipări mai ferme la 
dezvoltarea producției de 
cărbune, pentru asigurarea 
independenței energetice 
a tării.

în activitatea depusă se 
evidențiază laboratorul de 
tehnologie minieră, condus 
de ing. Vasile Carămete, 
laboratorul de preparare 
condus de dr. ing. Lidia Mi- 
hăilescu, laboratorul de me- 
canizare-automatizare, con
dus de ing. Vilhelm 13a- 
lasko, laboratoare care 
s-au dezvoltat și afirmat 
în perioada rodnică inau
gurată de Congresul al 
IX-lea al partidului.

în prezent, activitatea 
noastră, a colectivului de 
cercetare, este orientată 
cu prioritate, spre soluțio
narea sarcinilor trasate 
de conducerea partidului, 
de secretarul general, pri
vind găsirea unor soluții 
și resurse noi in vederea 
creșterii continue a pro
ducției de cărbune, în 
conformitate cu hotărîrile 
Congresului al XII-lea și 
Conferințe: Naționale ale 
partidului, pentru dezvol
tarea bazei energetice și 
de matei ii prime a țării.

Piesele de schimb necesare procesului de producție, 
asigurate de atelierul minei

(Urmare din pag. I)

40 bucăți) și multe alte re
pere care sînt necesare 
sectoarelor de producție. O 
parte din aceste piese de 
schimb sînt confecționate 
din diferite materiale refo- 
losibile, dar pentru marea 
majoritate, prin grija in
ginerului șef mecanic Ion 
Vasile au fost procurate 
de la diverși furnizori ma
terialele necesare.

Concomitent cu această 
preocupare, colectivul ate
lierului mecanic de la I.M. 
Aninoasa, la îndemnul se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, îndemn făcut 

și la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. de- a recu
pera, recondiționa și refo- 
losi cit mai multe piese 
de- schimb și subansamble, 
a acționat și acționează în 
continuare cu toată hotă- 
rîr.ea pentru a îndeplini a_ 
cest deziderat. Pe primele 
șase luni care au trecut 
din acest an era prevăzut 
prin plan să se recondițio
neze piese de schimb și 
subansamble în valoare de 
130 000 lei. însă prin e- 
forturilc susținute depuse 
de întregul colectiv al a- 
telierului au fost recondi
ționate piese de schimb în 
valoare de peste 2 milioa
ne lei. Prin depășirea sar
cinilor de plan atît la 
confecții cit și la recondi- 

ționări de piese de schimb, 
colectivul atelierului me
canic condus de maistrul 
Teofil Blag a adus econo
mii însemnate. La aceste 
realizări și-a adus contri
buția întregul colectiv al 
atelierului din rîndul că
ruia s-au evidențiat în 
mod deosebit strungarii 
Constantin Olaru, Ionel 
Bornemisa, Andrei Dră- 
ghici și loan Bunzac, fre
zorii Ileana Suciu și Moni
ca Bitan, forjorii cohduși 
de Iosif Kurta precum și 
lăcătușii din echipele lui 
Gheorghe Lăcătuș, Florian 
Fluierătoru, loan Sanda, 
Nicolae Danciu, Iosif 
Punci, Marin Jivcu, Cons
tantin Cadar și Dumitru 
Ștefan.

Vacanță
în haine de lucru.

In tradiția participării 
active la înfrumusețarea 
și buna gospodărire a ora
șului, prima serie de elevi 
ai Liceului industrial mi
nier din Vulcan au început 
ieri practica de două săp- 
tămîni. Cei aproape 100 de 
elevi muncesc la amenaja
rea bulevardului Victo
riei, frumoasa arteră de 
circulație care are valoa
rea unui șantier de muncă 
patriotică pentru locuito
rii orașului. Acum se 
feotuează taluzări pe 
porțiune de 700 m, i 
sprijinind lucrările, 
terminare 
realizate de echipe de mun
citori, de la E.G.C.L. și 
șantierul de construcții 
nr. 3, care demontează ve
chea magistrală de apă

• e- 
o 

elevii 
de 

a bulevardului,

potabilă Valea de Pești 
Petroșani și finalizează 
ceastă modernă și 
tantă cale de circulație.

Vul- S 
elevi S

I

minor- I
Pentru elevii din Vul-

caii, pentru mii de elevi Ș
din liceele Văii Jiului, oȘ destă. S-au căsătorit, 
parte din vacanța de vară 5 
este petrecută în haine de Ș 
lucru continuînd în <___
zile — cînd se împlinesc 
18 ani de la istoricul Con
gres al IX-lea al partidu
lui, epocă de ample pre
faceri pe harta patriei — 
tradiția șantierelor tinere
tului de acum 35 de ani. 
Sînt zile frumoase 
creează elevilor sentimen
tul responsabilității și uti
lității în viața social-eco
nomică a orașului Vulcan.

aceste § 

Icare

T. SI’ÂTARU

II știu de mult pe acest 
tînăr subțirel la trup; de 
pe vremea cînd fugea cu 
ghiozdanul spre școală. A- 
poi a fost ucenic, a învățat 
o meserie. Acolo, la atelier, 
a cunoscut o fată, fiica u- 
nor oameni de stare mo-

buchetul
Înda

toririle l-au trimis pe tână
rul bărbat pe un șantier. 
Intr-o după-amiază, proas
pătul șantierist, revenind 
de la lucru, hainele-i erau 
pătate, bocancii plini de 
noroi. Dar în mină, purta 
ca pe un trofeu, un superb 
buchet de flori. L-au in
tervievat mulți cunoscuți t 
„Cui le duci ?“ Răspuns in
variabil: „Soției!11. Se oprea 
lumea pe stradă a mirare, 
în piață, în autobuz ținta 
privirilor era frumosul bu
chet.

Francisc VETRO i

vo_ jnfowjăm
i
. • RECOLTAREA FRUC.
S TELOR DE PĂDURE. 
I S-au deschis punctele de I recoltare și achiziționare 

a fructelor de pădure de 
Ila Galbena, Valea Popii, 

Răscoala, Voievodu și 
Polatiște. Este în toi cu- 

| leșul afinelor, pînă ieri 
Iachiziționîndu-se peste 

2000 kg fructe. A început 
culesul zmeurei. Organe
le silvice intensifică ac

tivitatea de recoltare pre
cum și controalele pentru 
respectarea cu strictețe 
a normelor legale de pro
tejare a pădurii și a pro
duselor ei. Accesul ce
tățenilor în pădure, la 
culesul fructelor, este
permis numai pe baza 
autorizațiilor eliberate de 
ocoalele silvice. (T.Ț.)

• ÎN HAINA NOUA. 
Timp de cîteva zile, la a- 
limentara cu autoservi
re situată în perimetrul 
complexului comercial 
mare din orașul Vulcan 
s-au executat lucrări de

igienizare și renovare. I- 
giena și buna aprovizio
nare, completate de o 
servire ireproșabilă între
gesc cartea de vizită a 
acestei solicitate unități. 
(V.II.)

• ÎN NOUL CENTRU 
CIVIC al orașului Lupeni 
constructorii lucrează la 
blocurile 4 și 5 pentru 
urgentarea predării apar
tamentelor și deschide
rii de noi spații comer
ciale și pentru prestări 
de servicii. La parterul 
acestor blocuri vor func
ționa magazine cu produ

se industriale și unități 
ale cooperației meșteșu
gărești care vor asigura 
servirea populației din 
zonă. (I.M.)

• UN NOU FILM a 
realizat cineclubul „O- 
RIZONT XI “ de Ia Ani
noasa. „Adaptarea11 este 
titlul lui și dezbate pro. 
blematica referitoare la 
integrarea tinerilor mun
citori în colectivul de 
mineri al I.M. Aninoasa. 
(T.S.)

• PROPAGANDA VI
ZUALA EFICIENTA. E- 
ficient, atrăgător, opera

tiv. Iată atributele ce 
caracterizează propa
ganda vizuală realizată 
de comitetul U.T.C. de 
la mina Petrila. Ultima 
ediție a gazetei „Tinere
tul și producția11 este al
cătuită sub genericul 
„Lumini și umbre la că
minul de nefamiliști" și 
se referă la aspecte ale 
activității educative cu 
tinerii nou încadrați.

• SALA PENTRU PE
TRECERI FAMILIALE. 
Comitetul casei de ajutor 
reciproc a pensionarilor 
din Petrila (președinte

Andrei Ștefan), a finali
zat o inițiativă lăudabilă 
— amenajarea unei săli 
pentru petreceri familia
le. De asemenea, s-au
făcut ultimele lucrări la |
sala mortuară și depen. ■
dintele necesare acesteia. I
Toate lucrările s-au rea
lizat prin muncă patrio- I
tică. (C. Alexe)

Rubrică realizată de
T. VRANCEANU •
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Adunarea activului Comitetului municipal de partid
(Urinare din pag. 1)

Pe marginea expunerii 
prezentate au luat cuvîntul 
tovarășii Gheorghe Mar- 
chiș, Gavrilă David, llie 
Chiron, Ion Predoi, Corne
lia Iloiu, Aurel Bârlea, Ioan 
Sav, Uie Amorăriței, Va- 
sile Rusu. Nicolae Vîlcea, 
Dumitru Țurnă și Petru 
Barb.

Atît expunerea, cit șl 
parUcipanții la discuții au 
subliniat însemnătatea 
deosebită a măsurilor a- 
doptate de conducerea 
partidului și statului, pen
tru etapa actuală de dez
voltare economică și so
cială a patriei, pentru 
realizarea istoricelor o- 
biective stabilite de Con
gresul al Xlî-lea și Con
ferința Națională ale parti
dului, făcînd o amplă a- 
naliză a posibilităților e- 
xistente pentru realizarea 
planului pe acest an. S-a 
arătat că elaborarea aces
tor documente în preajma 
împlinirii celor 18 ani de 
la Congresul al IX-lea al 
partidului — eveniment de 
referință în istoria mo
dernă a României. în via
ța partidului și poporului 
nostru — pune în eviden
ță consecvența cu care se 
acționează permanent pen
tru perfecționarea cadru
lui general în care se des
fășoară întreaga operă a 
construcției socialiste. In 
acest context, adunarea de 
activ a dat o înaltă apre
ciere Contribuției hotărî- 
toare a secretarului gene
ral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la 
elaborarea documentelor 
aprobate de plenara C.C. 
al P.C.R., rolului său cre
ator, determinant în " în
făptuirea politicii interne și 
externe a partidului și sta
tului, în conducerea activi
tății concrete a construcției 
socialiste, în adîncirea con
tinuă a democrației socia
liste și ridicarea bunăstă
rii generale a oamenilor 
muncii.

Expunerea și dezbateri
le din cadrul adunării au 
relevat că semestrul I al 
anului 1983 a demonstrat 
cu fermitate justețea și o- 
portunitatea măsurilor sta_ 
bdito de conducerea parti
dului la începutul anu
lui, cu prilejul Consfătui
rii de lucru de la Comite
tul Central al partidului 
cu cadre de conducere, 
specialiști și muncitori din 
industria minieră și geolo
gie, măsuri care s-au con
cretizat în creșterea pro
ducției de cărbune în Va
lea Jiului, cu 121 000 tone 
față de perioada corespun
zătoare a anului trecut. 
Aceasta înseamnă că, în 
aceeași perioadă, produc
ția zilnică de cărbune a 
Văii Jiului a crescut în 
medie cu peste 3200 tone, 
în primul semestru al a- 
nului, la cărbunele net 
minerii din Valea Jiului 
și-au depășit sarcinile de 
plan cu peste 5400 tone. 
După aplicarea noului pro
gram de lucru în subteran, 
întreprinderile miniere din 
Valea Jiului au depășit 
nivelul realizărilor din se
mestrul I al anului 1982 
cu 6,3 Ia sută la producția 
de huilă brută extrasă, cu 
7,5 Ia sută la huila netă, 
cu 1,4 la sută la cărbunele 
spălat pentru cocs, iar la 
cel pentru semicocs, cu 
12,6 la sută. Unele între
prinderi miniere s-au si
tuat deasupra rezultatelor 
medii din anul trecut la 
producția de cărbune brut 
extras : I.M. Petrila, cu o 
depășire de 11,8 la sută, 
I.M. Lupeni, cu 8,4 la su
tă, iar cariera Cîmpu lui 
Neag cu 54,7 la sută.

Pe ansamblul munici
piului, în semestrul I a.c., 
la producția fizică planul 
a fost depășit cu 5400 tone 
huilă netă, 14 700 tone căr
bune brichete, 208 tone o- 
țel aliat, 417 tone utilaj 

minier, 2536 bucăți stîlpi 
hidraulici de abataj și cu 
5628 mii lei la confecții. 
Producția marfă indus
trială a fost realizată de 
I.P.S.R.U.E.E.M. și între
prinderea de tricotaje Pe
troșani în proporție de 101 
la sută, întreprinderea de 
confecții Vulcan, de 106,5 
la sută. La producția netă 
industrială din activitatea 
proprie, C.M.V.J. a reali
zat o depășire de 14,2 la 
sută, l.U.M.P. de 7,8 la 
sută, iar întreprinderile 
„Vîscoza“, de tricotaje Pe
troșani și de confecții Vul
can între 4,1—6,5 la sută.

Direct proporțional cu 
aceste cifre, unitățile res
pective au depășit și be
neficiul planificat, pe cinci 
luni. Și, tot pe cinci luni 
I.P.S.R.U.E.E.M., I.U.M.P.,
„Vîscoza'- Lupeni, între
prinderea de tricotaje Pe
troșani, întreprinderea de 
confecții Vulcan au redus 
cheltuielile de producție 
totale și materiale la 1000 
lei producție marfă, între 
3 și 53 lei și, respectiv, 1,7 
și 34 lei. La export planul 
a fost depășit pe semestrul 
I cu peste 13 milioane lei. 
Pe primul loc la depășiri 
se situează I.C.P.M.C., ur
mat de întreprinderile de 
industrie ușoară de la 
Vulcan și Petroșani.

în municipiul Petroșani 
s-au construit și dat în 
folosință 575 apartamente 
noi, Teatrul de stat Valea 
Jiului, Liceul economic, s-a 
extins rețeaua de termofi- 
care pe magistralele Live- 
zeni — Petroșani și Paro- 
.șeni — Lupeni și se află 
în stadii avansate cele 19 
construcții și spații co
merciale. în domeniul in
vestițiilor și-au depășit 
planul pe semestrul I 
I.M. Bărbăteni, Țesătoria 
de mătase Lupeni, fabri
ca de preparate din carne 
și abatorul din Petroșani, 
I.C.S.M. Vulcan, și șantie
rul de lucrări priză pen
tru apă de la Cîmpu lui 
Neag. Centrul de recupera- 
re-colectare-achizițîi și
desfacere Petroșani a de
pășit planul valoric și fi
zic la materialele refolosi- 
blle metalice, îndeosebi la 
cupru, alamă, bronz, cenu
șă de plumb și corpuri 
abrazive. Cooperativa „U- 
nirea", a cărei activitate 
s-a diversificat mult în 
ultimul timp, obține de
pășiri cuprinse între 2,3—3 
la sută la producția mar
fă, prestări de servicii că
tre populație și desfacerea 
mărfurilor.

în domeniul. agricultu
rii, care deși nu se înscrie 
cu o pondere importantă 
în economia municipiului, 
s-au făcut unele progrese 
demne de remarcat. Astfel, 
au fost plantați peste
IU 000 pomi fructiferi, s-au 
administrat îngrășăminte 
chimice, și material fitosa- 
nitar pentru combaterea 
dăunătorilor și s-au dat în 
folosință populației 150 
ha teren pentru cultivarea 
legumelor și zarzavaturi
lor. De asemenea, a fost 
depășit planul la contrac
tări cu peste 150 capete bo
vine, la lapte oaie, la lină 
planul a fost realizat în 
proporție de 100 la sută, 
iar la porcine, de 92 la 
sută.

Caracterizată printr-un 
pronunțat spirit critic și 
autocritic, adunarea acti
vului de partid a analizat 
în profunzime neajunsu
rile activității economice, 
răminerile în urmă din 
primul semestru. Astfel, 
planul producției de huilă 
brută extrasă a fost reali
zat la unitățile miniere din 
Valea Jiului doar în pro
porție de 90,8 Ia sută, la 
huilă spălată pentru cocs, 
de 83,2 la sută, iar la căr
bunele pentru semicocs, 
de numai 47 la sută. Ne- 
realizările la producția fi
zică, la producția marfă, 
calitatea necorespunzătoa

re a cărbunelui, dovedesc 
că în activitatea consiliu
lui oamenilor muncii pe 
combinat, a c.o.m. din u_ 
nități, a organelor și orga
nizațiilor de partid au e- 
xistat lipsuri și neajunsuri 
în rezolvarea problemelor 
pe care le are fiecare mi
nă, abataj și brigadă. Pro
blemele eficienței pro
ducției, productivității 
muncii și ale calității pro
ducției nu au fost dezbă
tute și finalizate în mod 
corespunzător. Organiza
țiile de partid nu au deter
minat pe unii specialiști 
din minerit, din industria 
constructoare de mașini șl 
industria ușoară să facă 
mai mult pe linia introdu
cerii și generalizării teh
nologiilor moderne, de 
mare productivitate ca și 
pentru găsirea rapidă a 
soluțiilor tehnice pentru 
depășirea situațiilor grele 
cu care s-au confruntat u- 
nele colective. In mi
nerit își face loc o concep
ție nouă — mecanizarea. 
Odată cu aceasta, în
săși psihologia muncito
rilor trebuie schimbată, 
preocupările pentru cali
ficarea personalului, a-

sigurarca locurilor de mun
că cu tot ceea ce este ne
cesar.

S-a relevat că, în unele 
fronturi de lucru, mai eu 
seamă la întreprinderile 
producătoare de cărbune 
cocsificabil, au apărut de
ranjamente tectonice ne
prevăzute, care au dimi
nuat producția în mai 
multe sectoare. Tn
unele întreprinderi minie
re, cum sînt cele de la 
Lonea, Dîlja, Livezeni, A- 
ninoasa, Vulcan și Bărbă
teni, nu au fost asigurate 
posturile planificate în 
cărbune, fapt ce a produs 
greutăți activității de an
samblu.

In cadrul dezbaterilor 
s-a insistat asupra neajun
surilor care au condus la 
funcționarea necorespun
zătoare a unor utilaje, ma
șini și instalații, organiza
rea defectuoasă a fluxuri
lor de transport, slaba ca
litate a unor lucrări de 
reparații și revizii, a altor 
neajunsuri în aproviziona
rea locurilor de muncă. 
S-a arătat că o cauză im
portantă a nerealizărilor o 
constituie indisciplina — 
absențele nemotivate, a- 
bateriie de la normele de 
producție și de protecție 
a muncii, încălcarea legi
lor și a regulamentelor de 
ordine interioară și altele. 
Se impun măsuri severe, 
s-a subliniat în adunarea 
de activ, pentru respecta
rea și aplicarea în întregi
me a programelor întoc
mite în acest scop și pen
tru desfășurarea în viitor 
a unor acțiuni menite să 
preîntîmpîne orice negli
jențe sau încălcări ale dis- 
ciplinei muncii și tehnolo
gice.

O situație necorespun
zătoare există și în ce pri
vește calitatea cărbunelui; 
procentul de umiditate a

fost depășit cu 0,1 puncte, 
iar cenușa cu 5,5 puncte, 
ceea ce a condus la efec
tuarea unor corecții pen
tru calitate pe 6 luni în 
valoare de 144 mii Iei, re- 
prezentînd peste 318 400 
tone cărbune. Nu se mani
festă interes deplin pen
tru reducerea consumuri
lor de materiale, piese de 
schimb, energie și combus
tibili.

Un loc important în a-
naliza întreprinsă, și în
cadrul dezbaterilor, 1 -au
ocupat problemele de in-
vestiții și construcții. S-a
arătat că pe semestrul I
planul în activitatea de
investiții și construcții a 
fost realizat doar în pro
porție de 52,8 la sută, iar 
la c -h m, de 77,2 la sută. 
Cele mai mari nerealizări 
s-au înregistrat la C.M.V.J., 
I.F.A. „Vîscoza", l.U.M.P. 
și I.G.C.L. Ponderea res
tanțelor la C.M.V.J. provi
ne din nerealizarea pro
gramului de montaj al uti
lajelor. tehnologice de ma
re randament. Este vorba, 
în primul rînd, de 7 com
plexe mecanizate SMA-2, 
în valoare de 297 milioa
ne lei, contractate cu 

l.U.M.P. și nelivrate la 
t'mp din lipsa echipamen- 
tulm hidraulic.

Din analizele efectuate, 
pe șantierele de construc
ții ale T.C.H. rezultă preg
nant faptul că se mențin 
mari neajunsuri în organi
zarea muncii, aprovizio
narea tehnico-materială, 
disciplina producției și a 
muncii, în folosirea inte
grală a dotării tehnice și 
a timpului de lucru. De 
asemenea, nu a existat o 
colaborare și o conlucrare 
strînsă între constructori, 
beneficiari, proiectanți și 
furnizorii de materiale, 
consecințele acestei defi
ciențe regăsind u-se în ne- 
asigurarca la timp a do
cumentațiilor tehnice, în-, 
tîrzieri în stabilirea și eli
berarea amplasamentelor, 
nelivrarea utilajeloi- în 
funcție de stadiile fizice, 
neasigurarca forței de 
muncă necesare și altele. 
Tot din aceste motive sînt 
mari rămîneri în urmă la 
lucrările de sistematizare 
pe verticală. Dat fiind vo
lumul mare de lucrări res
tante, adunarea activului 
comitetului municipal de 
partid a relevat că trebu
ie făcut totul pentru re
cuperarea acestora, pentru 
realizarea integrală a pla
nului de investiții pe 1983 
și pregătirea condițiilor 

Comandamentul municipal pentru înfăptuirea Programului național de 
asigurare a unor producții sigure și stabile prin creșterea potențialului 
productiv al pămîntului, mai buna organizare și folosire in mod unitar 
a terenurilor agricole, a întregii suprafețe a țării, realizarea lucrărilor 

de desecări și combaterea eroziunii solului
Viorel Faur, prim-secretar al Comite

tului municipal de partid, Roniuluț Dra- 
goș, Aurel Nicola, secretari ai Comitetu
lui municipal de partid, Lazăr Filip, prim 
vicepreședinte al Consiliului popular mu
nicipal, Petru Barb, președintele Consi
liului municipal al sindicatelor, Gheorghe

Bobar, prim-secretar al Comitetului mu
nicipal al U.T.C., Ioan Cotoroiu, președin
tele Comitetului municipal al O.D.U.S., 

Valeriu Cherciu, comandant al Inspectora
tului municipal de interne, Emil Cicic, 
comandant al Miliției municipale.

îndeplinirii integrale a 
planului pe 1984.

Adunarea de activ a ex
primat acordul deplin față 
de măsurile de importan
ță deosebită în legătură 
cu aplicarea fermă a alito- 
conducerii muncitorești și 
autogesti'unii, perfecțio
narea mecanismului eco
nomico-financiar, a siste
mului de retribuire și creș
terea retribuției în acest 
cincinal. Elaborate din i- 
nițiativa și sub directa 
conducere a tovarășului 
Nicolae Ccaușescu. măsu
rile adoptate corfstituie 
expresia concepției revo
luționare și profund știin
țifice a secretarului gene, 
ral al partidului nostru, 
întemeiată pe analiza am
plă a fenomenelor și schim
bărilor ce s-au petrecut în 
viața economică și social- 
politică a patriei noastre, 
a cerințelor dezvoltării 
societății socialiste româ
nești în etapa actuală și 
in perspectivă. Comuniștii, 
toți oamenii muncii din 
municipiul Petroșani, dau 
o înaltă apreciere și a- 
probă unanim aceste mă
suri, văzînd în ele o nouă 
și puternică dovadă a gri

jii consecvente a conduce
rii partidului și statului 
față de oamenii muncii și 
familiile lor, a preocupă
rii pentru creșterea bună
stării materiale și spiri
tuale a întregului popor, 
în scopul transpunerii în 
viață a acestor măsuri, în 
centrul atenției trebuie 
să se afle mai buna gos
podărire și dezvoltarea 
proprietății întreprinderi
lor, extinderea mecaniză
rii și automatizării produc
ției, creșterea productivi
tății muncii, folosirea in
tegrală a capacităților de 
prod ucțic, v alo rif icarca
superioară a resurselor 
materiale și umane și îm
bunătățirea substanțială a 
calității produselor. S-a a- 
rătat că măsurile in acest 
scop trebuie să asigure a- 
plicarea și extinderea a- 
cordului global, care va 
conduce nemijlocit la creș
terea veniturilor oamenilor 
muncii Ia nivel nelimitat, 
dacă se realizează și se 
depășește planul la toți 
indicatorii cantitativi și ca
litativi.

Adunarea de activ a sub
liniat că perfecționarea 
continuă a mecanismului 
economico-financiar, a ca
drului organizatoric al de
mocrației muncitorești a 
făcut imperios necesară 
îmbunătățirea sistemului

de retribuire a muncii și 
de repartizare tot mai ju
dicioasă a veniturilor oa
menilor muncii, astfel in
cit să se aplice eu hotărî- 
re principiul socialist al 
retribuției după cantitatea, 
calitatea și importanța so
cială a muncii depuse, 
în baza acestui principiu, 
perfecționările aduse sis
temului de retribuire pre
văd o creștere substanția
lă a părții variabile în to
talul veniturilor persona
lului muncitor, aceasta a- 
jungînd piuă la sfîrșitul 
anului 1985, la 25 la sută, 
determinînd cointeresarea 
oamenilor muncii la îndepli
nirea și depășirea planului.

Expresie a consecvenței 
în înfăptuirea obiectivelor 
Congresului al XTT-lea șl 
Conferinței Naționale ale 
partidului, la Plenara C.C. 
al P.C.R. din iunie a.c., 
s-au adoptat măsuri pri
vind sporirea retribuției 
muncii, în consens cu po
litica partidului și statului 
nostru de creștere continuă 
a nivelului de trai mate
rial și spiritual al celor ce 
muncesc. Potrivit acestor 
măsuri, în septembrie a.c. 
va începe prima etapă de
majorare a retribuțiilor, e_ 
șalonat, pentru întregul 
personal, astfel ca în au
gust 1984, retribuția nomi
nală va fi în medie cu 
30,17 Ia sută mai mare de- 
cît în 1980. Realizarea re
surselor necesare acestor 
majorări este posibilă doar 
pe scama creșterii pro
ductivității muncii. De a- 
ceea, se impune ca orga
nele și organizațiile de 
partid, de masă și obștești, 
consiliile oamenilor mun
cii să ia măsuri concrete 
și hotărîte, de însușire și 
aplicare fermă a principi
ilor autoconducerii și auio- 
gestiunii, de perfecționa
re a întregului mecanism 
economico-financiar.

într-o deplină unitate 
de vederi, adunarea acti
vului Comitetului muni
cipal de partid a exprimat 
angajarea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii 
din Valea Jiului de a ac
ționa cu fermitate, în spi
ritul documentelor plena
rei C.C. al P.C.R., al indi
cațiilor tovarășului Nicolae 
Ccaușescu, pentru înfăp
tuirea neabătută a măsuri
lor adoptate, contribuind 
pa această cale la creșterea 
potențialului economic, a 
contribuției municipiului 
Petroșani la dezvoltarea e- 
conomică și socială a pa
triei. în acest sens, a fost 
adoptat un cuprinzător 
plan de măsuri care va 
trebui să stea în centrul 
atenției organelor și orga
nizațiilor de partid, a con
ducerilor colective, a tutu
ror colectivelor de muncă 
din municipiu.

Adunarea activului Co
mitetului municipal de 
partid a aprobat, de 
asemenea, constituirea
și componența Coman
damentului municipal
pentru înfăptuirea Pro
gramului național de asi
gurare a unor producții si
gure și stabile, prin crește
rea potențialului productiv 
al pămîntului, mai buna 
organizare și folosire în 
mod unitar a terenurilor 
agricole, a întregii supra
fețe a țării, realizarea lu
crărilor de desecări și com
baterea eroziunii solului.
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Vizita oficială de prietenie a 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

în R. P. Mozambic
Semnarea documentelor oficiale Vizita in portul Maputo

(Urmare din pag. I)

De asemenea, tovarășul 
VasiJe Evngan și tovară
șul F.ui Daiiazar Dos San
tos Alves au semnat Pro
gramul pe termen lung 
privind dezvoltarea coope. 
rării tehnico-economice și 
a schimburilor comercia
le între Republica Socia- 

Depunerea unei
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au depus, marți dimineața, 
o coroană de flori la Mo
numentul eroilor mozambi- 
cani.

Au luat parte personali
tăți române și mozambi- 
cane.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, celelalte per
soane oficiale prezente la 

intîlniri
In timpul vizitei oficiale 

de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în Republica 
Populară Mozambic, au 
avut loc întîlniri de lucru 
între membrii celor două 
delegații.

în spiritul înțelegerilor 
la nivel înalt, tovarășii 
urmiiiiin-JUIHllinilIlllllll/lllllin uiiiniininui/ltirilirilHIIIIIItllll/lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/iriririlllllllllllll/lli

listă România și Republi
ca Populară Mozambic.

După semnarea docu
mentelor oficiale, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reîntîlnit în cadrul ți
nui dineu cu tovarășul Sa
mora Moises Machel și to
varășa Graca Machel.

coroane de flori
solemnitate au păstrat un 
moment de reculegere în 
memoria patrioților mo- 
zambicani căzuți în lupta 
pentru libertatea și ferici
rea patriei lor.

Sînt intonate imnurile 
de stat ale Republicii So
cialiste România și Repu
blicii Populare Mozambic.

După depunerea coroanei 
de flori, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost invitați 
să viziteze interiorul mo
numentului.

de lucru
Gheorghe Oprea, Ștefan 
Andrei și Vasile Pungan, 
au examinat împreună cu 
tovarășii Jacinto Soares 
Veloso, Joaquim Alberto 
Chissano și Rui Baltazar 
Dos Santos Alves proble
me privind amplificarea 
și adîncirea raporturilor 
bilaterale româno-mozam- 
bicane.

Convorbiri sovieto-ungare

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, au vizi
tat, în cursul dimineții de 
marți, portul Maputo.

Directorul general al 
complexului de transport 
feroviar și naval, Ilidio 
Dinis, a exprimat, în nu
mele celor 17 000 de oa
meni ai muncii care lu
crează aici, cele mai vii 
mulțumiri pentru vizită, 
subliniind că ea va ră- 
mîne ca un eveniment de 
cea mai mare însemnătate 
în viața colectivului.

Adresîndu-se oamenilor 
muncii, prezenți aici, tova
rășul Samora Machel a 
scos în evidență conlucra
rea fructuoasă dintre 
muncitorii români și cei

La întreprinderea Maquinag
Marți dimineața, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a făcut o vizi
tă la întreprinderea Ma
quinag.

In numele oamenilor 
muncii din întreprindere, 
directorul acesteia, Herma- 
negiido Gamito, a salutat 
prezența conducătorului 
partidului și statului nos
tru, subliniind că aceasta 
reprezintă pentru întregul 

mozambicani în domeniul 
mijloacelor de transport, 
în cadrul general al cola
borării dintre cele două 
țări.

A luat cuvîntul tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România. Cuvîn
tul său a fost subliniat 
cu puternice aplauze, cu 
îndelungi ovații.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu sînt 
invitați de tovarășul Sa
mora Machel și tovarășa 
Graca Machel să efectueze 
o vizită de cunoaștere a 
portului Maputo la bordul 
unui vas de croazieră.

colectiv un privilegiu, o 
înaltă onoare.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, mulțumind pen
tru primirea făcută, a ru
gat să se transmită colec
tivului muncitoresc al în
treprinderii urări de suc
ces în activitatea sa.

La plecare, muncitorii 
și specialiștii unității salu
tă cu aceeași dragoste pe 
pieședintele Nicolae 
Ceaușescu, scandînd pen
tru prietenia dintre po
poarele noastre, dintre 
România și Mozambic.

Pentru prevenirea 
riscului unui război

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Marele șarpe j 
Unirea : Insula Hortita.

PETRILA: Ultima cursă.
LONEA: Jumătate de 

casă fără mire.
ANINOASA i Teheran 

43, I-II.
VULCAN — Luceafărul: 

Dragoste la prima vedere.
LUPENI — Cultural i 

Anna celor 1000 de zile, 
I-II.

URICANI : ABBA.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Juniorii să beneficieze 
de atenția cuvenită I

Majoritatea conducerilor 
asociațiilor sportive din Va
lea Jiului sînt preocupate 
de problema atragerii a cît 
mai mulți copii pe lîngă e- 
chipele de seniori, pentru 
a selecta din rîndul aces
tora talentele autentice ale 
fotbalului viitor. Nu același 
lucru se întîmplă la Aso
ciația sportivă „Preparato
rul" Petrila. Iată ce ne-a 
spus antrenorul juniorilor 
acestei asociații, Ion Bîl- 
dea : „M-am străduit să 
aduc mulți băieți din cadrul 
școlilor și într-o oarecare 
măsură am reușit, dar nu aș 
putea spune că am tre
cut peste toate obstacole
le întîlnite în cale. De pil
dă, deplasările pe care

Popice
în vederea desemnării 

reprezentanților munici
piului nostru pentru etapa 
județeană a „Cupei mine
rului", arena „Jiul" din 
Petrila a găzduit un con
curs, la care au participat 
12 popicari. După lansa
rea celor 100 lovituri mix
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXZzzz.-».

TV.
16,00 Telex. 16,05 E- 

cran de vac; nță. Desene 
animate. Maimuța de pia
tră. Episodul 1. 16,25 Via
ța culturală. 16,45 Rezul
tatele tragerii pronoex- 
pres. 16,50 Imagini din 
Columbia. 17,10 Univer
sul femeilor. 17,50 1001
de seri. 20,00 Telejurnal. 
20,20 Actualitatea econo
mică. 20,35 Melodii și in
terpret!. 20,50 Epoca ma
rilor împliniri. 18 ani de 
la Congresul al IX-lea al 
P.C.R. 21,05 Film artistic. 
Un zîmbet pentru mai 
tîrziu. 22,30 Telejurnal.

le-am făcut Ia Vulcan, Lu- 
peni și Uricani au fost pe 
cont propriu, al fiecărui 
copil, fapt ce a avut un 
efect de descurajare. G al
tă problemă o constituia 
asigurarea bazei materia
le în care se include, pe 
lîngă terenuri, și echipa
mentul de joc și altele. In
sist ca asociația noastră să 
acorde mai mult șprijin 
juniorilor".

Sperăm ca.,acest sem
nal să fie recepționat de 
cei competenți,. gstfel îneît 
juniorilor de la „Prepara
torul" Petrila și de la 
alte asociații — să li se 
acorde atenția ce li se cu
vine. (V. BELDIE)

te, primele trei locuri au 
fost ocupate de către Ni
colae Croitoru (432 pd), 
Gabriel Dumbravă (420
pd) și Alexandru Novac 
(415 pd), toți de la I.M. 
Petrila.

S. BALOI
Jf

MOSCOVA 19 (Agerpres). 
După cum transmite a- 
genția TASS, Iuri Andro
pov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., s-a 
întîlnit, marți, cu Janos 
Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., care con
duce delegația de partid

• LA GENEVA a avut 
loc, la 19 iulie, o ședință 
plenară a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. la ne
gocierile privind limitarea 
și reducerea armamente
lor strategice anunță a- 
genția TASS.

• VARȘOVIA, capitala 
R.P. Polone, se va îmbo
găți cu un nou mijloc de 
transport deosebit de efi
cient : avansează lucrări
le de construire a primu
lui metrou varșovian. Mii 
de muncitori și specialiști 
angajați in realizarea a- 
cestui proiect vor realiza 
anual 1,5—2 km linii de 
metrou. Lucrările au de
butat pe șantierele a două 
stații și a două tunele.

• LA PHILADELPHIA 
a avut loc al 60-lea Con
gres, jubiliar, al Ligii de 
rezistență împotriva răz
boiului, una din cele mai 
vechi organizații pacifis

la nivel înalt
și guvernamentală a R.P. 
Ungare ce întreprinde o 
vizită oficială de prietenie 
în Uniunea Sovietică.

în cadrul convorbirii s-a 
făcut un schimb de infor
mații cu privire la modul 
în care sînt înfăptuite cele 
mai importante sarcini tra
sate de Congresul al
XXVI-lea al P.C.U.S. și

te din S.U.A. Timp de cî- 
teva zile, participanții la 
congres au discutat pro
bleme ale activizării luptei 
împotriva creșterii peri
colului unui război nu
clear și a cursei înarmă
rilor.

• ÎN CINSTEA SOSIRII 
LA HELSINKI a partici- 
panților la „Cursa ciclistă 
a păcii ’83“, în capitala 
Finlandei a avut loc un 
miting al partizanilor pă
cii din Finlanda. Cicliștii 
din U.R.S.S., Norvegia, 
Suedia, Finlanda, S.U.A., 
care iau parte la cursă, se 
vor întîlni la Helsinki cu 
partizani ai păcii din oraș. 
Apoi ei vor porni spre ca
pitala Suediei, urmînd să 

Congresul al XII-lea al 
P.M.S.U., s-a constatat cu 
satisfacție dezvoltarea cu 
succes a relațiilor dintre 
cele două partide și țări, 
relevîndu-se că există toa
te condițiile pentru conso
lidarea în continuare a co
laborării rodnice a Uniunii 
Sovietice și Ungariei.

ajungă, la 6 august, la 
Washington.

• CRIZA LOCURILOR 
DE MUNCA reprezintă 
în continuare o problemă 
gravă pentru Italia meri
dională. Astfel, subliniază 
agenția ANSA, în Mezzo- 
giorno (sudul Italiei) tră
iesc în prezent 55,7 la 
sută din numărul total al 
șomerilor italieni, care este 
de 2,2 milioane.

• CHELTUIELILE 
POPULAȚIEI Statelor U- 
nite pentru asistență me
dicală au crescut în 1982, 
față de anul anterior, cu 
12,5 la sută, ajungînd la 
suma de 322,4 miliarde do
lari, potrivit unei statistici 
publicate de guvernul a- 
merican. Anul trecut fie
care locuitor al S.U.A. a 
cheltuit, în aceste scopuri, 
în medie 1 365 dolari — 
cu 140 mai mult decît în 
'81.

nuclear

GENEVA 19 (Agerpres). 
Comitetul de dezarmare 
de la Geneva discută, în 
prezent, problema adop
tării de măsuri pentru 
prevenirea riscului unui 
război nuclear. Interve
nind în dezbateri, delega
ția română a subliniat im
portanța și urgența unor 
măsuri concrete de preve
nire și eliminare a riscului 
unui război nuclear. Au 
fost readuse în atenția Co
mitetului numeroase ini
țiative și propuneri pe- 
care România și, în pri
mul rînd, președintele său, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-au prezentat 
în diverse foruri interna
ționale, în special în ca
drul O.N.U. și al C.S.C.E.

Un alt grup de studenți 
sud-coreeni condamnați

SEUL 19 (Agerpres). Un 
tribunal din Seul a con
damnat un alt grup de 
studenți la închisoare pe 
diferite termene. După cum 
relatează agenția ACTC, 
patru studenți ai Univer
sității Kyonghi din Seul 
au primit pedepse de Ia 
un an la doi ani închisoa
re, alți 9 colegi ai lor fi
ind în continuare arestați, 
învinuirea care li s-a a- 
dus inculpaților constă în 
participarea lor la de
monstrații antiguverna
mentale, în cursul lunii 
trecute.

Industria cărnii Petroșani
ÎNCADREAZĂ URGENT

— 3 focliiști autorizați pentru medie și 
înaltă presiune.

Relații Ia sediul întreprinderii, strada Căr
bunelui nr. 4, telefon 42893 Petroșani.

Mica publicitate
VÎND motocicletă Jawa 

125 cmc, stare de funcționa
re. Informații telefon 43589. 
(809)

VIND casă în podgoria 
Aradului, posibilitate na
vetă. Telefon 966/11607 A- 
rad. (804)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rorncea 
Mariana, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (800)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Hanc 
Viorica, eliberată de Pre- 
paratia Petrila. O declar 
nulă.' (801)

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA, fiul, fratele și rudele apropiate, cu ne
țărmurită durere, anunță încetarea din viață a 
scumpului lor

MOCZEK IOAN
Inmormîntarea va avea loc azi, ora 16 de la 

Casa pensionarilor din Petrila. (807)

EUGENIA, soție, fiicele și ginerii anunță cu 
nemărginită durere că au trecut 6 luni de la înce
tarea din viață a mult iubitului lor

NEAG WILHELM

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Șerban 
Neculai, eliberată de I.M. 
etrila. O declar nulă. (803)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Mun
tean Terezia, eliberată de 
întreprinderea de tricotaje 
Petroșani. O declar nulă. 
(805)

ING. Rodica Ardelean a- 
duce calde mulțumiri doc
torului Mircea Iacob, alo 
cărui noblețe sufletească și 
competență profesională au 
dus la salvarea vieții mele. 
(802)
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