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Economia municipiului— 
o economie armonioasă, 

dinamică, 
în plină dezvoltare

Lusaka, 20 iulie. Astăzi 
a sosit aici tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în vizită ofi
cială de prietenie, la in
vitația președintelui Parti

dului Unit al Indepen
denței Naționale, președin
tele Republicii Zambia, 
dr. Kenneth David Kaunda, 
și a doamnei Betty Kaun
da.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt așteptați 
cu multă dragoste și prie
tenie, ca oaspeți de seamă 
ai poporului zambian. Ei 

sînt întîmpinațl cu fru
moasa urare rostită în 
limba bantu: „Mwalseni 
mu Lusaka „Bun venit 
la Lusaka 1“. Miile de ce
tățeni veniți pe aeroport 
să salute pe distinșii oas
peți cîntă, aclamă, agită 
stegulețe românești și zam- 
biene.

(Continuare în pag. a 4-a)

încheierea vizitei oficiale
Programul politic și de dezvoltare e- 

conomico-socială adoptat de Congresul 
al lX-lea al partidului, Congres deschi
zător de noi drumuri pentru poporul ro
mân pe calea socialismului a transfor
mat economia tradițională a Văii Jiului 
— extracția și prelucrarea cărbunelui, 
producerea energiei electrice și repara
rea unor utilaje miniere — într-o eco
nomie modernă, armonioasă, dinamică. 
Mecanizarea și automatizarea mineritu
lui, procesul continuu de înnoire a ac
tivității din subteran izvorît din gîn- 
direa clarvăzătoare a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a atras după sine operativ 
și dezvoltarea a noi unități economice 
care să vină în sprijinul minerilor, a 
marii acțiuni de modernizare a princi
palelor lucrări executate în subteranul 
Văii Jiului. Astfel, I.U.M. Petroșani pro
duce ca urmare a indicațiilor secreta
rului general al partidului, utilaje mi
niere dintre cele mai diverse, adecvate 
condițiilor geotectonice din bazinul nos
tru carbonifer, dar și pentru alte bazi
ne din țară, iar I.P.S.R.U.E.E.M., tot din 
Petroșani, a preluat activitatea de repa

rare, întreținere, introducere și monta
re în subteran a utilajelor complexe de 
mare productivitate și nu numai a a- 
cestora, asigurînd prin personalul de 
înaltă calificare, lucrări de calitate și 
asistența tehnică necesară. Preparațiile 
Văii Jiului sînt, de asemenea, într-o 
continuă modernizare.

Imperativul dezvoltării rapide a eco
nomiei și industriei impun, așa cum pre
văd documentele Congresului al IX-lea 
al partidului o valorificare integrală, su- 
perioră a tuturor materiilor prime din 
subsolul patriei noastre. Și astfel, alături 
de industria extractivă a cărbunelui a 
apărut și s-a dezvoltat extracția cuar- 
țului de Șiglău care este preparat în 
urma înființării unei preparații adecva
te acestei materii prime, la Uricani, o- 
raș care în afară de mina Uricani nu 
mai dispunea de o altă unitate econo
mică.

In orașul Lupeni, alături de întreprin
derea de fire artificiale „Vîscoza" a 
luat ființă Țesătoria de mătase, care va 
prelucra produsele întreprinderii amin-

(Continuare i'd pag a 2-a»

de prietenie a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în Republica Populară Mozambic
Plecarea din Maputo

Miercuri, 20 iulie, s-a în
cheiat vizita oficială de 
prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al Partidului 

Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, a efectuat-o îm
preună cu tovarășa Elenii 
Ceaușescu, în Republica 
Populară Mozambic, la in
vitația tovarășului Samora 
Moises Machel, președinte

le Partidului FRELIMO, 
președintele Republicii 
Populare Mozambic.

Convorbirile dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Samora Moises 
Machel, Declarația comună 
întărită prin semnătura ce
lor doi conducători de 
partid și de stat, precum 
și celelalte documente a- 
doptate în timpul vizitei 
exprimă hotărîrea Româ

niei și Mozambicului de a 
dezvolta și adînci colabora
rea bilaterală pe toate pla
nurile, animate de dorința 
accelerării progresului lor 
economic și social, sporirii 
contribuției lor la cauza 
păcii și înțelegerii în lu
me.

La ora 9,00 (ora locală) 
aeronava prezidențială a 
decolat, îndreptîndu-se spre 
Zambia.

Noi si 
înseninate 
succese 

pe frontul 
cărbunelui

în întîiEpifiarea marii sărbători
““—. /" ———————

a fiiberării și a Zihi miner» ui

Conducător destoinic, 
stimat și prețuit de or
taci, Vasile Cerceja (în 
imagine al doilea din 
stingă) este un brigadier 
de bază al sectorului 
IV investiții de la mina 
Paroșeni. Experiență 
bogată a lui Vasile Cer
ceja și a ortacilor din 
formația de lucru pe ca
re o conduce, contribu
ie la dezvoltarea minei 
Paroșeni, la asigurarea 
capacităților de produc
ție in ritmul cerut de 
sarcinile mereu sporite 

la extracția de cărbune. 
Brigada este specializa
tă in lucrările de pre
gătire pe orizontală și 
pe înclinare, lucrări pe 
care le execută cu mul
tă măiestrie minerească.

Foto: Șt. NEMECSEK |

Pricritați în investițiile miniere

Deschiderea orizontului 350 
de la Lonea

Minerii Văii Jiului depun eforturi susținute 
pentru a răspunde prin fapte de muncă la îndem
nul secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. de a spori necontenit producția de cărbune. 
In aceste zile premergătoare marii sărbători de la 
23 August și a Zilei minerului, pe frontul cărbu
nelui se înregistrează noi și importante succese. In 
ziua de 19 iulie, cinci întreprinderi miniere și ea- 
riera Cîmpu lui Neag din bazinul carbonifer Valea

De modul cum sînt rea
lizate la întreprinderile mi
niere lucrările de investiții 
și pregătiri depind rezulta
tele viitoare la producția de 
cărbune. Mina Lonea în
registrează la zi, în acest 
an, un minus de aproape 
30 000 tone de cărbune, iar 
realizările zilnice, în a- 
ceastă lună, sînt sub nive
lul sarcinilor de plan în 
medie cu 300 tone de căr
bune. Plecînd de la aceste 
considerente am fost zile
le trecute la sectorul VI 
investiții de la I.M. Lo
nea pentru a urmări cum 
s-a achitat colectivul de 
mineri de aici de sarcinile 
de plan pe care le-a avut 

pe primul semestru. La 
lucrările de pregătiri pla
nul a fost depășit cu 110 
ml. Cele patru brigăzi de 
la pregătiri conduse de 
minerii Dumitru Costinaș, 
Dumitru Mocaru, Martin 
Elekes și Marin Iovănel 
au reușit prin eforturi sus
ținute să-și realizeze și să 
depășească lună de lună 
sarcinile de plan. Lucră
rile suplimentare de pre
gătiri realizate in primul 
semestiu au fost săpate in 
marea lor majoritate cu 
combine de înaintare cu 
care s-au obținut avansări 
de pînă la 70 ml pe lună, 
față de numai 40 cît se 
obțin prin procedeul cla
sic.

La lucrăi'ile de investiții, 
sectorul a înregistrat un 
plus de 155 ml și asta în 
primul rînd datorită brigă
zii conduse de maistrul 
Gherasim Fiito care ulte
rior a fost promovat ca 
adjunct șef de sector. Re
zultate deosebit de bune 
a obținut in primul semes
tru și brigada condusă de 
Mihai Anton care în a- 
ceste zile experimentează 
o nouă tehnologie de lu
cru. Ei lucrează în prezent 
la săparea și betonarea ga
leriei transversale princi
pale de la noul orizont 
(350) de transport.

Gheorghe BOȚEA

(Continuare in Oag a Z-a)

Jiului au raportat depășirea sarcinilor de plan. la 
producția fizică de cărbune. Cel mai mare plus al 
zilei a fost realizat de minerii și mecanizatorii din’ 
cariera Cîmpu lui Neag, 217 tone, ajungînd astfel 
la o producție suplimentară de peste 82 000 tone 
de cărbune cocsificabil de la începutul anului. Cu 
rezultate remarcabile, în aceste zile, se înscriu și 
minerii Lupeniului, care aproape zi de zi, în a- 
ceastă lună, și-au depășit sarcinile de plan, ajun
gînd astfel la o producție suplimentară de 3 657 to
ne de cărbune cocsificabil. Cu planul depășit în 
această zi se înscrie și colectivul de la l.M. Bărbă- 
teni — a cărei producție este destinată în întregi
me preparării cocsului. Trebuie subliniate efortu
rile care le-au depus minerii de la Petrila și Pa
roșeni, în cele două zile de debut ale acestei săptă- 
mini, cînd au extras împreună suplimentar peste 
1 400 tone de cărbune. Cu sarcinile de plan depă
șite în această zi se numără și colectivul de mineri 
din Lonea.

ÎN PAGINA A 3-A
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1965 - I8 ani de !a Congresul al IX-lea al P. C. R. ~ 1983
Ecoromia municipiului — 
o economie armonioasă, 

dinamică, în plină dezvoltare
(Urmare din pag. I)

tite. Aici la țesătoria do mătase, in noile locuri de 
muncă, își desfășoară activitatea soțiile și fiicele 
minerilor care și-au însușit noi meserii. Dar țesă- 
toria de mătase nu este singura întreprindere a in
dustriei ușoare care a apărut pe harta economică a 
municipiului nostru. întreprinderile de confecții din 
Vulcan și de tricotaje din Petroșani, Fabrica de 
mobilă din Petrila au întregit în mod armonios e- 
conomia municipiului nostru, oferind, prin nouta
tea meseriilor, pînă la intrarea lor în funcțiune i- 
nexistente în Valea Jiului, posibilitatea unor noi 
calificări pentru soțiile și fiicele minerilor și celor
lalți oameni ai muncii din Valea Jiului, care în fe
lul acesta conți ibuie în mod substanțial, pe de o 
parte, la obținerea unor produse noi în municipiul 
nostru, iar, pe de altă parte, conduc în mod ne
mijlocit la creșterea nivelului de trai al lor și al 
familiilor lor.

Prin aceste cîteva exemple avem o ilustrare 
vie, convingătoare a politicii partidului de dezvolta
re armonioasă, dinamică, echilibrată a economiei 
țării, a fiecărui județ și municipiu, o confirmare a 
justeții orientărilor și sarcinilor, a hotărârilor Con
gresului al IX-lea al partidului.

Cuarțul de Șiglău, zăcăinînt cu o puritate deo
sebită își găsește valorificarea superioară la pre- 
parația de cuarț din Uricani, unde este prelucrat 
și transformat în materie primă pentru fabricarea 
cristalului, sticlei optice, a sticlei obișnuite șî a nu
meroase sortimente de emailuri și glazuri. Avîndu- 
se in vedere valoarea deosebită a acestui zăcăinînt, 
incepind cu acest an, tinărul colectiv al preparației 
din Uricani va livra primele cantități de praf de 
cuarț unor beneficiari de peste hotare pentru fabri
carea sticlei optice. Foto : Șt. NEMECSEK

Numeroase soții și fi
ice de mineri au îmbră
țișat meserii noi, bucu- 
rîndu- se de condiții deo
sebite de muncă, odată 
cu intrarea în funcțiune. | 
la începutul acestui an j 
a Țesătoriei de mătase 
din Lupeni. In imagine, 
aspect de muncă din 
secția mașini.

■
Prin intrarea în funcțiune a secției de stîlpi hi

draulici din Vulcan a l.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani, meto
da tradițională de susținere a lucrărilor miniere cu 
lemn a fost înlocuită cu stilpi hidraulici de diverse 
tipodimensiuni cu care se realizează o siguranță și 
stabilitate deosebită in subteran.

a

(Urmare din pag. I)

Noua tehnologie pe care 
o aplică brigada constă în 
faptul că săparea se exe
cută concomitent cu arma
rea — care se face cu pro
filuri din beton armat. Se 
lucrează cu această meto
dă doar de o săptămînă, 
dar rezultatele confirmă e- 
ficiența scontată. O avan
sare zilnică de 1,5 m în 
galerie dublă prefigurează 
ca la sfîrșitul lunii se va 
ajunge la o înaintare de 
peste 40 ml, cu cel puțin 
10 m mai mult decît cu 
vechea metodă. Deschide
rea orizontului 350 este o 
necesitate acută la I.M. Lo- 
nea, de aceea se acționea
ză cu toată hotărîrea și cu 
forțe sporite pentru reali
zarea acestui obiectiv mi
nier. In primul semestru, 
pe lingă atacarea lucrări
lor la acest orizont, au mai 
fost executate foarte multe 
lucrări dintre care men

ționăm doar pe cele mai 
importante; pregătirea aba
tajului nr. 74; executarea 

galeriei direcționale de 
panou în stratul V, blocul 
3; a fost realizat suitorul 
colector dintre orizonturile 
400—460 în blocul 7 ; a 
fost executat un suitor de 
aeraj și au mai fost ataca
te lucrările Ia un suitor 
de aeraj central în blocul

Toate aceste lucrări au 
fost executate cu scopul 
de a îmbunătăți condițiile 
de muncă din subteran și 
pentru a crește linia de 
front în vederea sporirii 
producției de cărbune. „Ce
le mai bune rezultate le-am 
obținut în luna iunie, cînd 
acordul global a fost ex
tins în tot sectorul. S-a 
observat o mai bună,coin
teresare și conlucrare între 
formațiile direct producti
ve, cele de la aproviziona
re și partea electromecani
că. De acum, întreg colecti
vul sectorului este direct 
interesat pentru realizarea 
sarcinilor de plan", ne 
spunea șeful de sector, ing. 
Ion Burdea.

Incinta mină, o plăcută carte da vizită
Despre hărnicia și re

zultatele colectivului mi
nei Lupeni, principala u- 
nitate furnizoare de căr
bune cocsificabil econo
miei naționale, se scrie 
mult în coloanele ziarului 
nostru. De această dată 
ne-am propus să relevăm 
în cîteva rînduri despre 
ordinea ce s-a întronat în 
cocheta incintă a între
prinderii, plăcută carte de 
vizită, ce se observă încă 
de la intrarea pe poartă. 
Despre lucrările gospodă
rești și de înfrumusețare 
ce s-au realizat aici în 
ultimul timp, am purtat 
o discuție cu noul șef al 
sectorului gospodăresc, 
Mihai Moisescu, un tînăr 
care o bună perioadă de 
timp a lucrat „sul) mîna“ 
unui alt bun gospodar, 
Dumitru Velescu. Tot ce 
s-a realizat pentru ca mi
nerii să aibă o ambianță 

cît mai plăcută în incinta 
minei, la intrarea și ie
șirea din șut, este rodul 
activității oamenilor din 
cadrul sectorului gospodă
resc, a meseriașilor de la 
sectorul general electro
mecanic.

Un grup de muncitori 
a realizat o poartă mo
dernă, acționată electric 
care a fost amplasată cu 
cîțiva metri mai in inte
riorul incintei, fapt ce 
inlesencște mașinilor de 
tonaj mare intrarea și ie
șirea din incinta între
prinderii. Arborii orna
mentali, rondurile de flori 
aflate în elementul lor 
și îngrijite de gospodari 
pricepuți, înfrumusețea
ză cadrul de muncă al 
minerilor și preparatori
lor.

De la Nicolae Gomoi, 
secretarul adjunct cu pro
blemele de propagandă 

al comitetului de partid 
al minei am aflat .și am 
constatat pe teren că în
treaga . propagandă vi
zuală din incinta minei a 
fost împrospătată și îm
bogățită cu cifre și ci
tate din documentele 
Conferinței Naționale, a 
recentei plenare a C.C, al 
P.C.R., din cuvântările 
secretarului general al 
partidului și are drept 
scop mobilizarea mineri
lor de la Lupeni de a da 
patriei mai mult cărbune 
cocsificabil. Am mai pu
tea spune că vizavi de 
întreprindere, unde se a- 
flă cantina și blocul de 
garsoniere dat în folo
sință nu demult, s-au 
montat frumoase gărdu- 
lețe; totul este frumos 

și plăcut, realizat cu gust 
estetic de oameni harnici 
în folosul oamenilor. (A- 
vram MICA)

Diplomă de merit 
pentru constructorii din 

Petroșani

Constructorii din cadrul 
Grupului de șantiere Valea 
Jiului al T.C.H. au obținut 
în ultima perioadă dc timp 
rezultate deosebite nu nu
mai în activitatea de pe 
șantiere, unde în primele 
șase luni valoarea produc
ției globale a fost depăși
tă cu mai bine de 4,3 mir 
lioane Iei, ci și în activita
tea politico-ideologică. Re
cent, din partea Consiliu
lui județean Hunedoara 
pentru educație politică și 
cultură socialistă, comitetu
lui de partid al Grupului 
de șantiere Valea Jiului al 
T.C.H. i-a fost conferită o 
diplomă „pentru rezultate 
deosebite in activitatea po- 
litico-ideologică și cultural 
educativă".

Diploma constituie o bi
nemeritată apreciere a 
muncii politico-educative 
desfășurată de comuniști pe 
șantierele obiectivelor so- 
cial-culturale din munici
piul Petroșani.

, & „TROFEUL MINE-
1 RULU1". Mîine, la Casa 
■ de cultură din Petroșani se 
Iva desfășura ediția 

fazei municipale a 
cursului profesional „Tro- 

Ifeul minerului", organizat 
de Consiliul municipal al 

■ sindicatelor, Comitetul mu- 
• nicipal al U.T.C, și C.M.V.J. 
I Participă echipajele for- 
I mate din cîte 3 tineri mi- 
I neri — cîștigători la faza

'83 a
con-

pe întreprinderile miniere 
ale acestui tradițional con
curs dedicat perfecționării 
profesionale.
• AZI, cu ocazia îm

plinirii a 162 de ani de la 
nașterea poetului Vasile 
Alecsandri, colectivul bi
bliotecii casei de cultură 
din Petroșani programează 
la căminul I.M. Livezeni 
un medalion literar 
chinat marelui poet 
mân. Ieri, aceluiași poet i-a 
fost închinată o seară de 
poezie la care au partici
pat lucrători ai I.C.S.A-A.P.

în-
10-

« A ÎNCEPUT lărgirea 
și modernizarea drumului 
de acces ce leagă șoseaua 
națională de zona de agre
ment Btăița din Lupeni și 
stația de plecare a tele- 
scaunului spre cabana 
Straja. Lucrarea este exe
cutată cu sprijinul șantie
rului de construcții din lo
calitate, din contribuția ce
tățenilor.
• NOUTATE la unitatea 

„Plafar" din Petroșani: 
produse cosmetice din plan
te medicinale. Este vorba 
de produsul „Floriten I" și 
„Florîten II" recomandate

pentru îngrijirea pielii.
• SAPTAMlNA viitoa

re, mai corect în data de 
28 iulie, Cenaclul „Flacă
ra" al Tineretului Revolu
ționar va poposi la Petro
șani. Spectacolul va avea 
loc pe stadionul „Jiul" în- 
cepînd cu ora 20. (I.M.)
• IN SCHIMB DE EX

PERIENȚA. Un grup 
18 tineri de la mina 
câni pleacă mîine Ia Ti
mișoara într-o acțiune de 
trei zile (22—24 iulie) 
nițiată de 
U.T.C. Tinerii 
un schimb dc

de 
Uri-

î-
organizația 

vor efectua 
experiență

la - U.M. Timișoara în pro
bleme specifice ale uteciș- 
tilor privind domeniul pro
fesional, politico-educativ 
si al activității obștești.
• IN ORAȘUL Vulcan 

vor fi oferite spre vînzare 
apartamente de confort 
sporit, construite cu struc
tură de zidărie. Aparta
mentele sînt prevăzute cu 
garaje la subsolul blocului. 
(I.M.)

O O NOUA DOTARE 
este în curs de amenajare 
în Paring, pentru facilita
rea schiului de performan
ță. Este vorba de o tram

bulină a cărei construcție 
a început, după cum nc-a 
informat prof. Gil Tcodo- 
rescu, de la baza didactică a 
I..E.F.S. București. Trambu
lina este amplasată pe 
pîrtia Slima și va fi dată 
în folosință la începutul 
viitorului sezon de schi* 
(V. S.)

Rubrică realizată de
Dan STEJARU

I
I
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Hotărîrile Plenarei C.C. al1 1P.C.R., indicai|iile și orientările
secretarului general al partidIulIni, tovarășul1 XKOLAE CEAUȘESfU

PROGRAM MOBILIZATOR
pentru organizațiile de parîid, peilro țoale

DE ACȚIUNE
colective’» de mancă

Activitatea productivă - la nivelul 
noilor exiganfa ale dezvoltării economica

Mobilizare exemplară penlru îndeplinirea 
iuturor prevederilor

Dezbaterile desfășurate 
în cadrul adunării activu
lui organizației de partid 
a orașului Lupeni au dat 
glas adeziunii unanime a 
comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din acest 
important centru minier 
față de hotărîrile recentei 
Plenare a C.C. al P.C.R. și 
a legilor votate de sesiu
nea M.A.N. Însușind pe 
deplin aceste documente de 
o deosebită importanță pen
tru dezvoltarea economi- 
co-socială a țării și ridica
rea bunăstării oamenilor 
muncii, înaltele exigențe 
pe care le ridică în fața 
organelor și organizațiilor 
de partid, a tuturor colec
tivelor de muncă, aduna
rea a dezbătut intr-un pro
fund spirit analitic Activi
tatea unităților economice 
in primul semestru, a sta
bilit măsuri multiple pen
tru perfecționarea activită
ții productive pe măsura 
cerințelor noului mecanism 
economico-financiar, ale 
autoconducerii și' autogesti- 
unii muncitorești.

Adunarea a relevat rea
lizările obținute de colecti
vele de oameni ai muncii 
sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de 
partid, în producția mate
rială, în îndeplinirea indi
catorilor de plan, îndeosebi 
dinamica ascendentă a ex
tracției de cărbune la mi
nele Lupeni și Bărbăteni —

U R£C A N I

Ke vom onora 
sarcinile de pian

Adunarea activului de 
partid orășenesc Uricani 
și-a însușit și aprobat jus
tețea și realismul măsuri
lor adoptate de recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R., 
indicațiile și îndemnurile 
secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind aplica
rea fermă a autoconduce
rii muncitorești, a analizat 
cu răspundere realizările j! 
neimplinirile în activitatea 
economico-socială din pri
mul semestru al anului, 
stabilind măsurile care să 
conducă la realizarea și 
cepășirea sarcinilor de plan 
pe întregul an 1983.

Este binecunoscut că pon
derea activității productive 
în orașul Uricani o are 
extracția cărbunelui pen
tru cocs. Colectivul carie
rei Cîmpu lui Neag și-a 
onorat și depășit cu 75 000 
tor.e sarcinile de plan, dar 
cu toate strădaniile colec
tivul l.M. Uricani a ră
mas dator economiei națio
nale cu aproape 39 000 de 
tone și însemnate pierderi 
pentru neîncadrarea în in
dicatorul de calitate. Aces
te nerealizări se datoresc 
în mare parte greutăților 
cu care se confruntă mina 
din cauza structurii zăcă- 
mîntului, dar și încălcarea 
disciplinei tehnologice și 
a muncii. Expunerea a 
reliefat neîmplinirile în 
activitatea economico-so- 
cialâ, la producția de căr- 
btme, de investiții sociale, 
prepararea cuarțului, pres

se evidențiază mai ales co
lectivul l.M. Lupeni, care 
are pe semestrul 1 un plus 
de 7 344 tone de cărbune — 
ceea ce a făcut posibil ca 
în ultimul timp media zil
nică a producției de cărbu
ne special pentru cocs să 
înregistreze o creștere de 
500—600 tone. Ceea ce a 
constituit însă obiectul a- 
nalizei au fost neajunsurile 
în activitatea colectivelor,

LUPENI
rămînerile în urmă la in
dicatorii de plan. S-a ară
tat că economia orașului a 
rămas datoare in semestrul 
1 cu 54 000 tone cărbune 
brut, restanță ce provine 
exclusiv de la l.M. Bărbă
teni, cu 122 000 tone- căr
bune special pentru cocs și 
376 tone fire de mătase. 
Nerealizările, s-a arătat în 
expunerea prezentată, pre
cum și în cuvîntul partici- 
panților la discuții, între 
care loan Sav, secretarul 
comitetului de partid al 
l.M. Lupeni, Ovidiu Avra- 
mescu, directorul l.M. Băr
băteni. Constanța Stan, se
cretarul comitetului de 
partid al I.F.A. „Vîscoza11 
și alți vorbitori, se datorcsc 
deficiențelor în asigurarea 
fronturilor de lucru, în fo
losirea utilajelor și efecti
velor, actelor de indiscipli- 

tări de servicii și la autoa- 
provizionarea prin neres- 
pectarea în totalitate a 
contractelor încheiate cu 
statul la produse animalie
re. In cadrul dezbaterilor 
Emerik Kovacs, directorul 
tehnic al l.M. Uricani a 
prezentat greutățile cu care 
se confruntă mina în ex
ploatarea complexelor me
canizate datorate tectonicii 
zăcământului, asigurînd că 
în perioada următoare mi
na își va onora sarcinile 
dt- plan și recujoera minu
sul din semestrul I, Ionel 
Frunză, secretarul organi
zației de bază de Ia exploa
tarea și prepararea cuarțu
lui, asigură că stă în pu
terea colectivului să depă
șească greutățile și în luni
le următoare, pe întregul 
an, își vor onora sarcinile 
de plan. Alexandru Bu- 
gheș, secretar al organiza
ției de bază Cîmpu lui 
Neag, apreciază măsurile 
stabilite de plenară, în
deosebi aplicarea acordului 
global care va conduce la 
creșterea producției și pro
ductivității muncii, a cîști- 
gurilor realizate de oame
nii muncii. Și ceilalți vorbi
tori susțin măsurile stabilite 
de Plenara C.C. al P.C.R., 
cu privire Ia autoconduce- 
rea muncitorească își ex
primă hotărîrea de a ac
ționa pentru aplicarea lor 
în viață, și îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor 
asumata de plenară. (Teodor
RUȘI ) _ vai» 

nă, neajunsuri care au 
condus la neindeplinirca 
indicatorului de productivi
tate în subteran și pe în
treprindere. Referiri critice 
s-au făcut și la calitatea 
necorespunzățoarc a pro
ducției (Tudor Geamănu, 
directorul Uzinei de prepa
rare, Tudor Mocanu, mais
tru minier la l.M. Bărbă
teni) cu consecințe negati
ve asupra indicatorilor eco
nomici, precum și la nea
junsuri în gospodărirea ma
terialelor și energiei, a for
ței de muncă.

Prin măsurile adoptate, 
adunarea a cerut organelor 
șl organizațiilor de partid, 
conducerilor colective din 
unitățile industriale și de 
investiții să întreprindă 
măsuri ferme pentru recu
perarea restanțelor și rea
lizarea integrală a planului 
pe întregul an, pentru a a- 
șeza întreaga activitate eco
nomică pe principiile au
toconducerii și autogestiu- 
nii. Adunarea a dat glas 
hotărîrii organizației o- 
rășenești de partid de a 
face totul pentru însușirea 
și aplicarea în viață, de că
tre toți comuniștii și oa
menii muncii, a sarcinilor 
reieșite din hotărîrile ple
narei C.C. al P.C.R., pentru 
a ridica întreaga activitate 
economică la nivelul exi
gențelor impuse de actuala 
etapă de dezvoltare a pa
triei. (Ioan DUBEK)

VULCAN Spirit angajant pentru o activitate
mai

Cu exigența imprimată 
de mai mult timp vieții 
politice și economice a lo
calității, adunarea activului 
orășenesc de partid Vul
can a analizat activitatea și 
rezultatele semestrului I, 
axîndu-se în principal pe 
problematica extracției căr
bunelui. S-a arătat că, în 
urma trecerii la noul pro
gram de lucru și prin a- 
plicarea celorlalte măsuri 
adoptate de conducerea 
partidului și statului la în
ceputul acestui an, a fost 
obținută creșterea produc
ției de cărbune la ambele 
întreprinderi miniere, dar 
nu în măsura în care să se 
asigure îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan. 
Restanțele acumulate în 
semestrul I, de 86 mii tone, 
la Bivolul orașului, la ca
re sa adaugă penalizările 
pentru neîncadrarea în ca
litate aplicate minei Pa
roșeni, de încă 66 mii to
ne, denotă existența unor

I’e primul semestru al 
anului, întreprinderile mi
niere ale orașului au ex
tras 1 199 428 tone huilă
l.M. l’etrila si-a depășit 

sarcinile de pian ale se
mestrului cu aproape 20 000 
tone La lucrările de 
pregătiri, mina I.onca si-a 
depășit sarcinile cu 3,2 
la sută, iar l.M. l’etrila eu 
27 ia sută. l’reparația 
cărbunelui a obținut, prin 
creșterea recuperării glo
bale, o producție netă glo
bală suplimentara de -1 785 
mii lei. Fabrica de mo
bilă din localitate a reali
zat, în primul semestru, o 
producție de 46 574 mii lei 
si o producție marfă de 
17 727 mii lei 4 E.G.C.L. 
din l’etrila a realizat 9 572 
mii lei la gospodăria co
munală, 5 532 mii lei la 
gospodăria locativă și 2 936 
mii lei la prestări de ser
vicii Unitățile comerci
ale din oraș au desfăcut, 
in perioada analizată, măr
furi în valoare de 123 mi
lioane lei Șantierul de 
Construcții Montaj Minier 
l’etrila a depășit planul la 
lucrările de investiții in
dustriale cu 7 285 mii Iei.

Pornind de la aceste rea
lizări, adunarea activului 
Comitetului orășenesc de 
partid Petrila a dezbătut 
sarcinile ce revin colecti
velor de oameni ai muncii 
privind traducerea în viață 

bună la extracția cărbunelui
mari lipsuri în valorifica
rea capacităților de produc
ție, a dotării tehnice și 
forței de muncă, în organi
zarea producției și coordo
narea activității din abata
je, asigurarea unui trans
port fluent și aproviziona
rea ritmică a locurilor de 
muncă. Neexecutarea la 
timp s unor lucrări de pre
gătire a condus la scăderea 
liniei de front, la diminua
rea capacităților de pro
ducție s mintS Paroșeni și 
a unor sectoare ale minei 
Vulcan A tost desfășurată 
o activitate neritmică, cu 
oscilații mari de la o zi la 
alta și de la o decadă la al
ta, șl s-a înregistrat un 
procent ridicat de formații 
care nu au îndeplinit sar
cinile de plan, prin această 
prismă reieșînd că unele 
cadre tehnico-inginerești ca
re sînt repartizate pe lo
curi de muncă, nu s-au a- 
chitat d : îndatoriri.

In cadrul dezbaterilor, au 

a hotărîrilor adoptate dc 
Plenara C.C. al.P.C.R. din 
29—30 iunie 1983, a legilor 
votate de Marea Adunare 
Națională in sesiune», din 
1 iulie 1983, a indicațiilor 
și orientărilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la Plenară, referitoare ia 
aplicarea fermă a principi
ilor autoconducerii munci
torești și aulogestîunii, per- ;

PETRILA
fecționarca mecanismului 
economico-financiar, a sis
temului de retribuire a 
muncii și creșterea retri
buției in acest cincinal. S-a 
insistat, în mod deosebit 
pe sarcinile ce revin în pe
rioada următoare ir, vede
rea realizării exemplare a 
sarcinilor de pian pe acest 
an, recuperarea restanțelor 
-înregistrate de mina Lonea 
(peste 25 000 torte pe se
mestrul I) și obținerea u- 
nor producții suplimentare 
planificării. Adunarea a 
adoptat în unanimitate an
gajamentul in întrecerea 
socialistă pentru obținerea 
pe acest an a unei produc
ții suplimentare în valoa
re de peste 8 milioane lei, 
concretizată în 25 000 tone 
dc cărbune în plus. Cuprin
zătorul plan de măsuri a- 
doptat prevede, printre al

luat cuvîntul Gheorghe Lă- 
zăresc, secretar al comite
tului orășenesc de partd, 
Arpad Crișan, secretarul 
comitetului de partid al 
minei Vulcan, Iosif Bocan, 
directorul minei Paroșeni, 
Mihai Gudas, șeful secției 
dc stîlpi hidraulici, Vasile 
Caramete, inginer prepara
tor, Maria Bogdan, secreta
ră a organizației de bază 
pe schimb la întreprinde
rea de confecții, Vasile 
Stroe, șeful șantierului de 
construcții, Franci.sc Fa- 
zakaș, miner la l.M. Paro
șeni, Alexandru Aruncutea- 
nu, directorul uzinei elec
trice Paroșeni și 
Vasile M i h a 1, miner 
la T.M. Vulcan. Vorbitorii 
au exprimat adeziunea co
lectivelor de muncă pe care 
le au reprezentat față de 
documentele deosebit de 
importante adoptate de 
plenara C.C. al P.C.R. și 
sesiunea Marii Adunări Na
ționale. . .,. ,. . 

tele, depășirea cu 1,5 
milioane lei a planului 
investițiilor sociale, 
darea in folosință s 
magazinului universal, a 
stației de esptare ți trata
re a ape, T«ia ți predarea, 
peste plan, a U garsonie
re. In privința reducerii 
consumurilor 4e materii 
prime și materiale, com- 
bust'biii ți energie s-au 
prevăzK* măsuri care să 
conducă ia recuperarea ți 
refolosirea a perf 10 000 
armături 331, piese de 
schimb pentru transportoa
re, alte instalații și mate
riale io valoare de peste 
10 000 le. /»-. fosx analizate 
și stabilite, <fe asemenea, 
măsuri privind îmbunătă
țirea sistemului de retri
buire, prin generalizarea 

acordului global, introduce
rea contractului angaja
ment, în vederea, întăririi 
autoconducerii și' autoges- 
tiunii muncitorești, precum 
și cu privire la aplicarea 
programului național pen
tru asigurarea unor pro
ducții agricole sigure și 
stabile în orice condiții de 
climă.

in cuvîntul lor partici- 
panții Ia dezbateri, comu
niștii Marcu Boantă, Tulian 
Costescu. Victor Chiaburii, 
Teodora Codarcea, Dumi
tru Gr.unță, Gheorghe Cor
dea au făcut propuneri va
loroase în completarea pla
nului de măsuri, propuneri 
menite să asigure o mobi
lizare exemplară pentru 
îmbunătățirea întregii acti
vități politice, economico- 
sociale și cultural-educati
ve din orașul Petrila, în 
spiritul hotărîrilor adopta
te de Plenara C. C. al 
P.C.R. (M. BUjORESCU)

Aspect de muncă din- 
tr unul din abatajele 
celei mai mecanizate 
mine din Valea Jiului 
— Lupeni.
Foto: Șt. NEMECSEK

________________________ ;

Intr-o deplină unanimi- | 
tate de vederi, adunarea I 
activului orășenesc de 
partid a exprimat hotărîres* I 
organizațiilor dc psS-tid, a 
colectivelor dc muncă de 
a acționa neabătut așa cum 
a indicat secretarul general 
al partidului, pentru trans
punerea în viață a măsu
rilor adoptate, în vederea 
dezvoltării proprietății so
cialiste și perfecționării me
canismului " economico-fi
nanciar, pentru întărirea 
autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii. j

Colectivele miniere s-au 1 
angajat ca pe baza unei ac- 1 
tivități desfășurate intr-urs | 
climat străbătut de ordin* 
și disciplină să recupereze | 
integral restanțele la pre
gătiri și să acționeze pentru 
recuperarea în mare măsu
ră a celorlalte rămîneri în . 
urmă la producția fizică. 1 
(I. MUSTAȚĂ) _ ,
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Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în Republica Zambia

Ceaușescu la Plena
ra C.C. al P.C.R. — 
program de muncă

~i 
i

FILME

începerea convorbirilor 
oficiale

Sosirea la Lusaka

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Marele șarpe; 
Unirea : Comoara.

PETRILA: Ultima cursă.
LONEA : Jumătate de 

casă fără mire.
VULCAN — Luceafă

rul : In arșița nopții.
LUPENI — Cultural: 

Țapinarii.
URICANI: ABBA,

însuflețitor pentru | 
progresul economi- I 
co-social al țării, | 
pentru ridicarea bu- ’ 
năstării întregului I 
popor. !

21,00 Fotograme din rea- 1 
litate.

21,40 Cinci miliarde de I 
oameni.

22,00 Ritmuri tinerești. |
22,30 Telejurnal.

RADIO

La Lusaka au început 
convorbirile oficiale din
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Kenneth 
David Kaunda, președin
tele Partidului Unit al 
Independenței Naționale, 
președintele Republicii 
Zambia.

In cadrul convorbirilor, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul 
Kenneth David Kaunda s-au 
informat reciproc în legă
tură cu activitatea desfă
șurată de cele două po
poare în vederea dezvoltă
rii lor economico-sociale, 
independente.

A fost exprimată do

rința de a se întreprinde 
noi acțiuni de natură să 
contribuie la dezvoltarea, 
în forme moderne, și pe 
baze reciproc avantajoase, 
a cooperării în diverse 
sectoare ale producției in
dustriale, în agricultură, în 
minerit, în transporturi și 
în alte domenii.

S-a convenit, de aseme
nea, să fie impulsionată 
colaborarea în sfera în- 
vățămîntului și culturii, 
științei, pregătirii cadrelor, 
pentru a veni în sprijinul 
efortului național al celor 
două țări pentru progres 
economic și social.

In cadrul convorbirilor 
a început, de asemenea, 
schimbul de vederi în le
gătură cu principalele pro
bleme ale vieții internațio
nale actuale.

(Urmare din pag. I)

Președintele Nicolae
Ceaușescu prezintă gazde
lor persoanele oficiale 
care îl însoțesc în aceas
tă vizită, tovarășii Gheor- 
ghe Oprea, Ștefan Andrei, 
Vasile Pungan, Silviu 
Curticeanu, Constantin Mi- 
tea.

La rîndul său, președin
tele Zambiei prezintă soli
lor poporului român ofi
cialitățile zambiene venite 
în întîmpinare.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu

simpatie acestor manifes
tări sincere, string mîinile 
celor prezenți, urmăresc 
fascinantul spectacol de 
dansatori africani.

Președinții Nicolae
Ceaușescu și Kenneth
Kaunda, conduși de grupul 
de ceremonii, iau loc în 
mașină, îndreptîndu-se spre 
Lusaka.

La intrarea în capitală, 
președinții Nicolae 
Ceaușescu și Kenneth Da
vid Kaunda iau loc într-o 
mașină deschisă, de unde 
răspund cu prietenie ma
nifestărilor entuziaste ale 
populației.

întâlnire protocolară
Depunerea unei coroane de 
flori la Statuia Libertății

TV.

11,00 Telex.
11,05 Universul femeilor.
11,45 Film serial : „Bule

vardul Paulista". E- 
pisodul 13.

■ 12,25 România pitorească.
I 12,40 Ecran de vacanță 

Micuța Nell — de-

Isene animate. 
16,00 Telex. -

116,05 Ecran de vacanță: 
„Arabela". Episodul

I 4I 16,30 Studioul tineretului.

I Epoca marilor îm
pliniri. 18 ani de la 
Congresul al IX-lea 
al P.C.R.

I 17,50 1001 de seri.

1 20,00 Telejurnal.
20,20 Patria din inimi.

1 20,45 Orientările și cerin
țele formulate d<> 
tovarășul Nicolae

13,00 De la 1 la 3. • 
1965—1983. 18 ani — 18 
zile pe un traseu al vieții 
românești. Azi, în județul I 
Ialomița. 15,00 Club uni- I 
vers 20. 16,00 Buletin de | 
știri. 16,05 Muzică ușoară I 
românească. 16,15 Sfatul 
medicului. 16,20 Cîntece I 

din folclorul contemporan. • 
16,30 Radiogazeta econo- | 
mică. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 Antena sindi
catelor. 17,35 Te apăr și 
te cînt, patria mea — 
retrospectivă a concursu
rilor cîntecului ostășesc. 

18,00 Orele serii. 19,45 • 
Radiojurnal. 22,00 O zi | 
într-o oră. 23,00 Bijuterii . 
muzicale. 23,30—5,00 Non * 
stop muzical.

memento

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, au făcut

miercuri, o vizită protoco
lară tovarășului Kennetll 
Kaunda, președintele Parti
dului Unit al Independen
ței Naționale, președintele 
Republicii Zambia.

In după-amiaza zilei de 
20 iulie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa

Elena Ceaușescu, a depus 
o coroană de flori la Sta
tuia Libertății din Lusaka, 
monument ridicat în me
moria celor care și-au dat 
viața pentru eliberarea 
Zambiei de sub dominația 
colonială.
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Nist
Dezvoltarea relațiilor româno-mongole evidențiată la 

plenara C.C. al P.P.R.
Ut.AN BATOR 20 (Ager

pres). — In cuvîntarea ros
tită la cea de-a Vl-a ple
nara a C.C. al P.P.R.M., 
desfășurată la 19 iulie la 
Ulan Bator, Yumjaaghiin 
Țcdenbal, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revo
luționar Mongol, președin
tele Prezidiului Marelui 
H u r a 1 Popular al 
Republicii Populare Mon
gole, a abordat o serie de

aspecte ale vieții interne și 
actualității politice interna
ționale. Conducătorul parti
dului și statului mongol s-a 
referit la vizita oficială de 
prietenie efectuată în Re
publica Socialistă România, 
la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, subliniind importanța 
deosebită a convorbirilor a-

AJ-
vute cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și a documente
lor- semnate cu acest prilej. 
A fost remarcată contribu
ția deosebită pe care o 
va avea Tratatul de prie
tenie și colaborare dintre 
Repubiica Socialistă Româ
nia și Republica Populară 
Mongolă pentru întărirea 
și dezvoltarea pe multiple 
planuri a relațiilor româ
no-mongole și întărirea u- 
nității țărilor socialiste.

POLONIA

Ziua renașterii naționale
VARȘOVIA 20 — Trimi-

LDAbuNA. — F'ou’.vit 
datelor comunicate de Ins
titutul național de statisti
că, în Portugalia există 
321 000 șomeri înregistrați 
oficial, reprezentînd 7,5 la 
sută din forța de muncă a 
țării. Mai bine de jumăta
te din totalul șomerilor îl 
formează tinerii pînă la 
25 de ani.

PARIS. — In ultimul an, 
prețurile cu amănuntul au 
sporit în Franța, în medie, 
cu 10 la sută, s-a anunțat 
oficial la Paris. Numai în 
cursul lunii trecute, pre
țurile la mărfurile de larg 
consum au înregistrat o 
creștere de 1,1 la sută.

NAȚIUNILE UNITE. — 
R D.P. Yemen, Jamahiria 
Libiană, Siria și Iranul au 
adresat președintelui Con
siliului de securitate al 
O.N.U. o scrisoare în care 
protestează împotriva ma
nevrelor militare ale for
țelor americane de inter
venție rapidă, prevăzută să 
aibă loc, luna viitoare, în 
Orientul Apropiat și în 
Africa.

șii Agerpres, C. Benga și 
S. Nicolae, transmit : Stră
zile Varșoviei au început 
în aceste zile să îmbrace 
haine de sărbătoare, pre- 
gătindu-se să întîmpine, la 
22 iulie, Ziua renașterii 
naționale.

Numeroase colective de 
oameni ai muncii din cele 
mai diverse ramuri ale e- 
conomiei naționale anunță 
noi și noi realizări de pres
tigiu în creșterea zi de zi 
a producției pentru relua
rea la parametrii normali 
a întregii activități econo
mice. Astfel, fabrica de au
tovehicule de mic litraj din

Bielsko-Biala, situată în
sudul țării, a realizat în 
proporție de 109,3 la sută 
obiectivele din plan la
capitolul vînzării produse
lor și serviciilor, furnizînd 
beneficiarilor, în acest in
terval, 94 920 vehicule. Pro
ducția întregii fabrici va 
spori anul acesta cu 10,1 
la sută față de 1982, valoa
rea produselor vîndute și a 
serviciilor esțimîndu-se să 
ajungă la 60,8 miliarde 
zloți. Aceeași întreprinde
re și-a anunțat intenția de 
a produce autobuze de pa
sageri de tip „Syrena“, 
conceput și realizat de 
constructorii polonezi.

Intîlnir-s la nivel înalt între Franța și R.F.G.

PARIS 20 (Agerpres). — 
Președintele Franței, Fran
cois Mitterrand, și cance
larul federal al R.F.G., 
Helmut Kohl, au avut o 
întrevedere neoficială la 
Dabo (Franța). După cum 
relatează agenția France 
Presse, întrevederea a 
prilejuit o trecere în re-

vistă a relațiilor dintre ce
le două țări.

Părțile au discutat, de 
asemenea, probleme le
gate de planurile NATO 
de amplasare în toamna 
acestui an pe teritoriul 
Europei a unor noi rache
te nucleare americane cu 
rază medie de acțiune.

Nicaragua 
a acceptat 

angajarea de 
negocieri 

multilateral 
imediate

MANAGUA 20 (Ager
pres). — Republica Nica
ragua a acceptat angajarea 
de negocieri multilaterale 
imediate privind instaura
rea păcii în America Cen
tral” — informează agen
ția Prensa Latina. Intr-un 
discurs rostit la o mare 
adunare populară prilejui
tă de cea de-a IV-a ani
versare a revoluției sandi- 
niste, Daniel Ortega Sa
avedra, coordonatorul Jun
tei guvernului de Recons
trucție Națională, a prezen
tat un plan de pace în 
șase puncte, menit să pu
nă capăt stărilor conflic- 
tuale din regiune și care 
să constituie o bază pen
tru începerea negocierilor. 
Planul prevede, între al
tele, semnarea imediată a 
unui pact de neagresiune 
între Nicaragua și Hondu
ras ; suspendarea livrărilor 
de arme forțelor beligeran
te din Salvador, pentru ca 
poporul Salvadorian să-și 
rezolve problemele fără 
amestec din afară; înceta
rea oricărui ajutor militar 
și interzicerea folosirii te
ritoriului vreunei țări pen
tru lansarea de agresiuni 
de către grupuri de opozi
ția împotriva guvernelor al
tui stat din regiune.
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