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ȚÂRII Cfl| MAI MUlt cârOh
Rezultatele primei decade impun 
o mai fermă mobilizare pentru 

îndeplinirea prevederilor de plan
SITUAȚIA REALIZĂRILOR
La nivelul întreprinderilor miniere, sectoare

lor și brigăzilor situația realizărilor, la sfîrșitul 
decadei I a lunii decembrie, arată astfel:

I. M. Paroșeni
Sectorul II — plus 2633 tone; abataje frontale — 

Constantin Ciobănescu — plus 1246 tone; abataje ca
meră (—); lucrări de pregătiri — Vasile Cojocaru; 
lucrări de investiții — Mihai Bocoș.

I. M. Uricani
Sectorul II A — plus 440 tone; abataje fron

tale — Petru Mandriș — plus 239 tone; abataje ca
meră — loan Sabău — plus 200 tone; lucrări de 
pregătiri (—); lucrări de investiții (—).

I. M. Vulcan
Sectorul V — plus 3119 tone; abataje frontale 

(—); abataje cameră — Traian Borșa — plus 623 tone; 
lucrări de pregătiri (—); lucrări de investiții — 
Constantin Niță.

I. M. Petrîla
Sectorul IV — plus 1722 tone; abataje frontale — 

Ștefan Alba — plus 1360 tone; abataje cameră (—); 
lucrări de pregătiri — Francisc Kovacs; lucrări de 
investiții — Constantin Borș.

S-a încheiat prima de
cadă a lunii decembrie 
cu rezultate meritorii pen
tru unele Întreprinderi 
miniere, pentru altele rea
lizările sînt la limită, dar 
cu speranțe de redresa
re, iar pentru cele din- 
tr-o a treia categorie... 
producția obținută este 
mult sub nivelul planifi
cat

Minerii de la Paroșeni, 
colectiv cu cele mai cons
tante realizări în ultimele 
luni, se situează și în a- 
ceastă decadă in fruntea în
treprinderilor miniere frun
tașe. Producția extrasă su
plimentar prevederilor de 
plan se ridică la peste 
2 500 tone de cărbune.

■Remarcabile sînt reali
zările obținute în această 
primă decadă de colecti
vele întreprinderilor mi
niere Uricani și Vulcan, 

care au îndeplinit preve
derile de plan stabilite 
pentru perioada de timp 
amintită în proporție de 
102,6 la sută și, respec
tiv, 100,8 la sută. Rezul
tatele înregistrate de am
bele colective sînt o do
vadă elocventă — mal a- 
les prin ritmicitatea rea
lizărilor — a materializării 
măsurilor stabilite de oa
menii muncii în recentele 
adunări generale, a pute
rii de mobilizare a fiecă
rui colectiv de muncă, a 
eforturilor depuse de or
ganele colective de con
ducere sub îndrumarea or
ganizațiilor de partid 
pentru redresarea produc
ției de cărbune extras, în 
condițiile pregătirii înde
plinirii prevederilor de

Dorin GHEȚA
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Sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, președintele 
Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și So
ciale, luni, 12 decembrie, a 
avut loc sesiunea Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a 
României.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în pre
zidiul sesiunii au luat loc 
tovarășul Constantin Dăscă- 
lescu, alți tovarăși din con
ducerea de partid și de 
stat.

Participanții au aprobat, 
în unanimitate, următoarea 
ordine de zi:

1. Proiectul planului na
țional unic de dezvoltare 
economico-socială a Repu
blicii Socialiste România 
pe anul 1984.

2. Proiectul planului de 
dezvoltare a agriculturii șl 
industriei alimentare, gos
podăririi apelor și silvicul
turii în anul 1984.

3. Proiectul bugetului de 
stat pe anul 1984.

4. Programul privind 
creșterea mai accentuată a 
productivității muncii și 
perfecționarea organizării și 
normării muncii în perioa. 
da 1983—1985 șl pînă în 
1990.

5. Programul privind îm
bunătățirea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, 
reducerea consumurilor de 
materii prime, de combus
tibil șl de energie și valo
rificarea superioară a ma
teriilor prime și materia
lelor în perioada 1983— 
1985 și pînă în 1990.

6. Programul privind a- 
plicarea măsurilor de au- 

toconducere și autoaprovi- 
zionare pentru asigurarea 
unei bune aprovizionări a 
populației cu produse a- 
groalimentare și bunuri m> 
dustriale de consum pe pe
rioada 1 octombrie 1983— 
30 septembrie 1984.

în cursul dimineții, lu
crările sesiunii s-au des
fășurat în secțiunile Consi
liului Suprem, precum și 
în cadrul organismelor de 
partid și de stat cu atri
buții de secțiuni de speci
alitate.

Expresie a hotărîrii și 
perfecționării continue a 
democrației muncitoreștt 
revoluționare, a participă
rii active a oamenilor mun
cii, fără deosebire de na
ționalitate, la conducerea 
tuturor sectoarelor de ac
tivitate, Consiliul Suprem, 
avînd în componența sa 
atît cadre de conducere, 
cît și muncitori, țărani, 
intelectuali, care lucrează 
nemijlocit în producție, a 
dezbătut probleme de ma
ximă însemnătate pentru 
dezvoltarea industriei, a- 
griculturii, transporturilor, 
a celorlalte ramuri ale e- 
conomiei naționale, prin 
sporirea, în cursul anului 
viitor, a productivității 
muncii, îmbunătățirea nive
lului tehnic și calitativ al 
produselor, competitivității 
lor, în vederea creșterii a- 
vuției naționale, a bunăstă
rii întregului popor.

în ședința plenară de 
după-amiază, au luat cuvîn- 
tul tovarășii Vasile Sechel, 
director general al Centra
lei industriale de tractoa
re, Constantin Soare, di
rectorul Trustului de fo
raj extracție Bolintin, Ion 
Sîrbu, prim-secretar al' 
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I. M. Dîlja
Sectorul III — plus 220 tone; abataje frontale 

ț—); abtaje cameră — Valerian Maxim — plus 431 
tone; lucrări de pregătiri (—); lucrări de investiții 
(—)•

Schimbul Iui Nicolae 
Șanta din brigada mi
nerului Francisc Bara- 
baș — una dintre for
mațiile de lucru frunta
șe ale sectorului XI in
vestiții de la mina Pe
tri la.

■ Continuare io pag. a 2-a)
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PROPAGANDA — orientata spre 
un plus de eficiență educativă

în acest final de an, 
tot mai multe brigăzi șl 
formații de lucru de la 
mina Vulcan obțin re
zultate meritorii, dovedind 
angajarea colectivului a- 
cestei întreprinderi și ho- 
tărîrea minerilor de a con
tribui mai mult la satis
facerea cerințelor de căr
bune ale economiei națio
nale. Mina Vulcan are 
condiții să depășească sar
cinile de plan ale lunii de
cembrie, alăturîndu-se ast
fel colectivului minei Pa
roșeni care de mai multe 
luni consecutiv raportea
ză îndeplinirea prevede
rilor de plan. Ambele u- 
nitățl au acționat din timp 
pentru pregătirea temei
nică a producției anului 
1984, fapt dovedit de rit
murile obținute încă din 
această lună la extracția 
cărbunelui și la lucrările 
de deschideri — pregătiri.

Aceste rezultate însu
mează eforturile tuturor 

factorilor care contribuie 
la pregătirea producției, 
organizarea și conducerea 
locurilor de muncă, la mo
bilizarea colectivelor pen
tru valorificarea cît mai 

bună a capacităților de 
extracție. în acest context 
se regăsește și eficiența 
muncii politice, educati
ve, a activității de pro
pagandă care a cuprins 
acțiuni diversificate, £nai 
bine conduse ca pînă acum, 
orientate spre o eficiență 
crescindă. învățămîntul 
politico-ideologic al orga
nizațiilor de partid a ofe
rit cadrul unor dezbateri 
lucrative, ajutînd la înțe
legerea și însușirea prin
cipalelor hotărîri în do
meniul politicii economi
ce, ca de pildă a preve
derilor noului mecanism 
economico-financiar și, în 
strînsă concordanță, a noii 
forme de organizare și re
tribuire a muncii în acord 
global. A fost asigurată o 

instruire mai atentă a 
propagandiștilor, pentru a 
asigura dezbaterea concep
telor generale în legătură 
nemijlocită cu realitățile 
economice din cadrul sec
toarelor de producție, ’ de 
la 1 o c u r i-1 e - de 
muncă direct1 producti
ve. Și în cadrul adunărilor 
generale ale organizațiilor 
de partid, informările •' po
litice au slujit mai bine 
finalității lor, prin concor
danța stabilită între - eve
nimentele politice care au 
avut loc pe pian central 
și activitatea practică des
fășurată de colectivele de 
mineri.

Din acest punct de ve
dere, un bilanț al muncii 
de propagandă desfășura
tă în orașul Vulcan, al ac-

Gheorghe LAZÂRESC, 
secretar al Comitetului 

orășenesc Vulcan al P.C.R.

(Continuare în pag. a 2-a)

In urma raidului 
anchetă : 

„Aseară am găsit 
kilowații pe care i-ați 

pierdui"

Materializarea indicați
ilor date de conducerea 
superioară de partid pri
vind gospodărirea severă 
a enei giei și reducerea cu 
50 sută a consumului 
„asnic și public constitu
ie o sarcină obligatorie, 
o îndatorire patriotică pen
tru toți oamenii muncii. 
Obligații deosebite revin 
conducătorilor întreprin
derilor, colectivelor ma-

Măsuri prompte, eficiente la I.M. Dîlja
rilor consumatori de ener
gie electrică. Pentru a ur
mări modul în care prind 
viață aceste indicații, preo

cupările pentru reducerea 
consumurilor de energie, 
redacția ziarului nostru, 
împreună cu reprezen
tanți ai S.D.E.E. Petroșani 
a organizat raidurl-ache- 
tă inopinate în întreprin

deri, la orele de consum 
de vîrf. în ce măsură au 
fost recepționate semnale
le noastre critice cu privi

re la numeroase posibili
tăți de mai bună gospo
dărire a energiei electri
ce ?

După publicarea raidu
lui-anchetă intitulat „A- 
seară am găsit kilowații

pe care i-ați pierdut" de 
la I.M. Dîlja am primit 
următorul răspuns : „în 
urma sesizărilor referi
toare la consumul de e- 
nergie la I.M. Dîlja cu
prinse în articolul „Becuri 
care țin de urît cărților de 
raport" (articol publicat în 
„Steagul roșu- din 29 no
iembrie ac.) s-au luat o- 
perativ următoarele mă
suri : strungarul Elena
Stoica a fost sancționată 
cu diminuarea retribuției 
tarifare de încadrare cu
5 la sută pe luna noiem-

(Contin uare în pag. a 2-a)

j CETĂȚENI I ’
' Action iți cu pers , vaknță și respon- j 

saHSitate civică psntr^ reducerea j 
consumului ce energie elecirică în ț

CASNIC^ Ș8 PUBLIC cu cel puțin Ș

(

L_ _ _ _ _ _

Adevărat etalon al spi
ritului gospodăresc, al 
combativității dumnea
voastră împotriva oricărei 
forme de risipă.

______
I
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Din viața și activitatea elevilor

Fier vechi 
pentru oțelăriile patriei

Pătrunși de semnifica
ția social-cconomică a re
alizării planului econo
mic, conștienți de pre
vederile documentelor 
de partid privind necesi
tatea imperioasă a reva
lorificării materialelor, 
mobilizați plenar șj entu
ziast de comitetul U.T.C. 
pe școală și eu sprijinul 
cadrelor didactice, 80 de 
elevi din clasele a X-a, 
a Xl-a și a XH-a de la 
liceul nostru s-au aflat 
în zilele trecute într-o 
importantă acțiune de 
valorificare a fierului 
vechi. Organizați în e- 
chipe, 6Ub îndrumarea 
subinginerului Marcu 
Androne, șef al sectoru
lui suprafață, ei au adu
nat fier vechi din incin
ta l.M. Petrila, contri
buind, pe de o parte, la 
degajarea unor impor
tante spații, iar pe de 
altă parte la colectarea 
a peste 15 tone de fier 
vechi destinat realizării 
planului economic al or
ganizației U.T.C.

Dincolo de semnifica
ția cifrelor, acțiunile au 
avut importante valen
țe educative. Sigur că 
sîntem tentați a eviden
ția pe toți elevii pentru 
modul în care au lucrat.

NOTE NOTE -g

Atîtea sesizări..
Am mai sesizat ncres- 

pectarea orei de plecare 
din Petroșani spre Uri- 
cani a primului autobuz 
pentra transportul în co
mun. Revenim deoarece a- 
cest prim autobuz este 
programat la ora 3,40, dar 
șoferii nu respectă aceas
tă oră, deși sosesc în Pia
ța Victoriei la ora 3,30. 
Nu vor să plece decît du
pă ora 4, staționînd la 
cap de linie, cu motoarele 
în funcțiune, cîte 20—30 
de minute, consumînd car
burant în gol. Nu știm 
dacă li s-a spus acestor 
șoferi că noi, cei ce aștep
tăm în ger sosirea și ple
carea autobuzelor, sîntem 
navetiști, oameni ai mun
cii. Sosirea noastră la lo
cul de muncă în între
prinderi depinde de felul 
cum șoferii de la A.U.T.L. 
respectă ora de plecare. 
.Am cerut ca dispecerii să 
urmărească ora de plecare 
a primului autobuz spre

SCHIMB DE EXPE
RIENȚA. Comitetul de 

I partid al l.M. Petrila a 
programat penru rnîine, 
J4 decembrie, un schimb 

* de experiență cu tema 
(„Organizația de partid — 

promotoare a unei înalte 
i eficiențe în toate dome

niile de activitate" (V.S.)

EXPUNERE. Astăzi, 
^catedra de științe soci-

Le aducem pe această 
cale cuvinte de laudă și 
vom vorbi prin cuvintele 
cîtorva dintre cei ce au 
fost antrenați in această 
muncă și care au răs
puns unui interviu la 
gazeta „Spre Soare" a 
comitetului U.T.C. din 
școală : „Ne-am gîndit 
că vom contribui din 
plin la realizarea planu
lui economic al organi
zației noastre : am sim
țit că putem fi, încă de 
pe acum, utili societății 
in acest mod, că putem 
fi mîndri de ceea ce am 
realizat" (1. Vereș, XI A), 
„în timpul acestei ac
țiuni, toată grupa și-a 
îndeplinit atribuțiile și, 
ajutați și îndrumați de 
muncitorii sectorului su
prafață al l.M. Petrila, 
am reușit în cele cîteva 
ore să încărcăm două 
mașini de fiei'. vechi. 
Chiar dacă a fost frig 
afară, s-a evidențiat în
treg colectivul. Munca 
ne-a unit și ne-a dat 
încredere în forțele noas
tre". (Ioan Dosa, XI B).

Bogdan GRAJDAN, 
membru al comitetului 
U.T.C. de la Liceul de 

matemaiică-fizică 
Petroșani

Uricani, dar nu observăm 
nici o schimbare. De ce 
sint necesare atîtea sesi
zări ale oamenilor muncii 
pentru ca unii șoferi de 
la A.U.T.L.P. să respecte 
programul de lucru ?
Mihai ZAVADA, Francisc 
SAV U, Gheorghe CIOBA
NII, Dumitru GHEORGHE 

Petroșani

$9 ce să ne furâm 
căciula ?

Se pare că etajul 4 al 
blocului 6 din Calea Brăii 
se află in dizgrația 
E.G.C.L. Lupeni. Este a- 
devărat că lucrători de la 
această unitate au răs
puns de două oii la insis
tențele noastre, au încer
cat să ne rezolve proble
ma — și pentra moment 
au reușit —, dar satisfac
ția nu poate fi deplină 
pentru că noi, locatarii e- 
tajului 4 al blocului 6 din 
Calea Brăii tremurăm în 
continuare de frig în apar- 

ale de Ia I.M. Petroșani 
organizează o expunere 
cu tema „Pagini de lup
tă revoluționară a clasei 
muncitoare — 13 Decem
brie 1918". Expunerea 
este prilejuită de Ziua 
tipografilor. (V.S.)

BILETE DE ODIHNĂ 
ȘI TRATAMENT. Filiala 
O.J.T. Petroșani a pus 
în vînzare bilete de o- 
dihnă și tratament la 
stațiunile balneoclima

țară, pentru
1 1984. Infor-

terice din 
trimestrul

(Urmare din pagina I)

plan stabilite pentru a- 
nul viitor.

Deși nu sînt la nivelul 
sarcinilor de plan deca- 
dale, jezultatele obținute 
de minerii întreprinderilor 
Petrila, Dîlja, Lonea și 
Lupeni dau totuși posibi
litatea unor previziuni 
optimiste eu privire la 
îndeplinirea integrală a 
prevederilor lunare de 
plan. Restanțele înregis
trate de întreprinderile a- 
mintite sînt recuperabile, 
chiar și într-o singură de
cadă.

O surpriză a oferit în 
această decadă, colectivul 
carierei Cîmpu lui Neag. 
care pentru prima dată 
în acest an nu și-a înde
plinit prevederile de plan 
ale unei decade. Vremea 
nu tocmai favorabilă des
fășurării procesului de 
producție la suprafață ar 
constitui o justificare o- 
bicctivă, dar, totuși nu su
ficientă. Venirea iernii cu 
zăpezi și drumuri grele, 
nu a constituit un „secret" 
pentru nimeni, și, prin

Fabrica de piine Lu
peni. tocătorii Dorin 
Lauran' și Șandor Sza
bo, doi meseriași care 
de mai multe decenii 
pregătise piinea pentru 
cetățenii municipiului 
nostru.

Foto: N. ȘTEFAN 

N O T E
tamente. Concret, lucrurile 
s-au petrecut astfel : la
sesizarea noastră, în ziua 
de 17 noiembrie a.c., au 
venit la blocul nostru do
uă lucrătoare de la cen
trala termică. Au găsit 
caloriferele și apartamen
tele de la etajul 4 reci. 
Au plecat și peste 
cîteva minute caloriferele 
noastre s-au înfierbîntat. 
Păcat însă că apartamen
tele au fost încălzite nor
mal numai circa 3 ore. A 
doua zi, în 18 noiembrie, 
alte două tovarășe, de 
data asta de la birourile 
E.G.C.L., au venit cu ter
mometrul. Pe caloriferele 
din apartamentele noas
tre, nu puteai pune mina 
de fierbinți ce erau. Au 
măsurat temperatura și 
era foarte bună. Dar, ca
loriferele s-au răcit după 
scurt timp și așa, reci, sînt 
și în prezent. De cc să 
ne furăm căciula?
Locatarii apartamentelor 

de la etajul 4 al blocului 
6, Calea Brăii — Lupeni

mâții suplimentare la se
diul filialei. (I.D.)

SPECTACOLE DE TEA
TRU PENTRU COPII. 
Noua piesă pentru copii, 
montată la Teatrul de 
stat Valea Jiului „lonuț 
și extratereștrii" de Nico
lae Ghcrghe, va fi pre
zentată azi, la ora 17, la 
Casa de cultură din U- 
ricani și mîine, la orele 
13 și 17 la Lupeni, ur- 
mînd ca în următoarele 
zile să aibă loc reprezen
tații și în alte orașe ale 
Văii. (M.B.) 

urmare, măsurile necesare 
prevenirii neajunsurilor 
cauzate de condițiile ne
favorabile puteau fi lua
te din timp.

Minele Livezcni și A- 
ninoasa continuă să ex
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Rezultatele primei decade 
impun o mai fermă mobilizare 
pentru îndeplinirea prevederilor 

de plan
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tragă producția în ritmul 
lor obișnuit — proporția 
de realizare a sarcinilor 
de plan nedepășind 70 la 
sută. Cu alte cuvinte cu 
o constanță a realizărilor 
de loc de invidiat men- 
Jinîndu-se pe aceleași ul
time locuri între minele 
Văii Jiului. Și cel pu
țin dacă această „stabi
litate" a producției extra-*

Situația realizărilor
(Urmare din pag. II

1. M. Lonca
Sectorul V — plus 398 tone; abataje frontale — 

Florea Anton — plus 922 tone; abataje cameră — 
Ludovic Repaș — plus 38 tone; lucrări de pregătiri 

■— Alexandru Benko; lucrări de investiții — Carol 
Katoria.

I. M. Lupeni
Sectorul IV — plus 566 tone; abataje frontale *— 

Constantin Popa — plus 178U tone; abataje cameră
— Nicolae Rusu — plus 28 tone; lucrări de pregătiri
— Nicolae Kalman; lucrări de investiții — Costică 
Neguț.

Cariera Cîmpu lui Neag
I. M. Livezeni

Sectorul 111 — plus 100 tone; abataje frontale — 
Mihai Buccvschi — plus 100 tone; abataje cameră 
(—); lucrări de pregătiri (—); lucrări de investiții — 
Eugen Bânccanu.

i. M. Aninoasa
Sectorul (—); abataje frontale — Pavel Dcdiu — 

plus 182 tone; abataje cameră — Gheorghe Mununar
— plus 185 tone; lucrări de pregătiri — Ion Hoțea; 
lucrări de investiții — Ion Suceveanu.

I. M. Bărbăteni
Sectorul (—); abataje frontale — Mihai Kovacs

— plus 110 tone; abataje cameră — Ștefan Gantz — 
plus 145 tone; lucrări de pregătiri (—); lucrări de in
vestiții — Ion Nichita.

PROPAGANDA - orientata spre 
un pius de eficiența educativa

(Urmare din pag. 1' 
țiunilor destinate forma
rii și dezvoltării conștiin
ței socialiste și mobiliză
rii colectivelor la o acti
vitate economică mai bu
nă reflectă rezultate îm
bucurătoare față de alți 
ani. In spirit constructiv, 
am desprins însă din acest 
bilanț și neajunsurile 
noastre. Chiar în cadrul 
învățămîntului politico- 
ideologic de partid, unele 
cursuri au fost lipsite de 
eficiență, mai ales acolo 
unde propagandiștii s-au 
rezumat la o expunere 
grăbită, de suprafață a te
melor. La mina Vulcan, 
dezbaterile nu au fost sa

CINEMATECA. La ci
nematograful „7 Noiem
brie" din Petroșani poa
te fi vizionat astăzi, de
la ora 18, în programul . 
de cinematecă, filmul a- • 
inerican „Prima pagină", 1 
iar joi la aceeași ' oră . 
filmul românesc „Ediție ■ 
specială".

Rubrică realizată de
Gheorghe BOȚEA

se s-ar datora intensifică
rii preocupărilor pentru 
pregătirea producției anu
lui viitor.

O situație mai aparte 
intîlniin la mina Bărbă- 
teni, mină la care pro

ducția extrasă abia depă
șește cu 1,3 la sută jumă
tate din producția planifi
cată.

Aceasta fiind situația la 
încheierea primei decade 
a ultimei luni a anului, 
situație nu tocmai satis
făcătoare, nu putem să nu 
ne întrebăm, și să nu-i 
întrebăm pe cei răspunză
tori de soarta producției;

tisfăcătoare în organizați
ile de bază II A, IV C, 
XII A, iar la mina Paro- 
șeni in organizațiile 1 A, 
și 111 A. Deficiențe de a- 
ceastă natură s-au înregis
trat și la S.S.H., în or
ganizațiile „mecanic șef" 
și atelierul T.H., la Uzina 
electrică, în organizațiile 
„reparații turbine- șj „re
parații cazane" și în alte 
unități economice.

Din neajunsurile acestui 
an mai con emnăin și par
ticiparea sporadică a u- 
nor cursanți la Universi
tatea politică și de condu
cere, deficiență care nu 
poate fi remediată decît 
prin organizarea de ore 
suplimentare, astfel incit 
toți cei care au absentat 
să recupereze rămînerile 
în urmă față de ceilalți 
cursanți, pentru încheierea 
anului de învățămînt în 
mod corespunzător.

Anul 19a ne prilejuieș
te un bilanț exigent Din 
neajunsurile întîmpinate 
am de-prins învățăminte 
și acționăm pentru ca In 
următoarea etapă să înlă
turăm deficiențele ce mai 
persistă în munca noastră, 
a organizațiilor de partid 
din unitățile economice. 
Pornim de la faptul că a- 
nul 1984 — an în care vor 
avea loc al XIII-lea Con
gres al partidului .și ani

energia necesară indus
triei și cocseriilor pentru 
siderurgie cum poate fi a- 
sigurată, dacă nu se în
deplinesc prevederile de 
plan Ia producția de căr
bune extras?

Au avut loi, de curînd, 
adunări generale ale oa
menilor muncii, s-au fă
cut analize, s-au stabilit 
măsuri pentru îndeplini
rea prevederilor de plan 
sau pentru creșterea pro
ducției de cărbune, -s-au 
luat angajamente colecti
ve ori individuale la toa
te unitățile miniere, dar 
rezultatele obținute incă 
nu se ridică la nivelul e- 
xigențelor impuse de e- 
conomia națională.

Țara, are nevoie de 
cărbune, nu de planuri 
ample de măsuri care in- 
tîrzie să fie aplicate, de 
angajamente formale și de 
vorbe meșteșugite care să 
justifice nerealizările. Cu 
vorbe și planuri de mă
suri nu producem ener
gie și nici nu asigurăm 
cocs pentru siderurgie. De 
fapte, de realizări și pro
ducții suplimentare de 
cărbune este nevoie!

MÂSU1I PROMPTE,
E 1C1ENTE

U I. M. DÎLJA
(Urmare din pag. t)

brie, cazul fiind preiîcra* 
cu colectivul sectorul 
din care face parte. Di*, 
cele două becuri de 60 
W s-a 6cos din funcțiune 
unul. Totodată, lingă în
trerupătoare s-a afișat : 
„La părăsirea încăperii se 
stinge iluminatul". Numă
rul becurilor din magaziile 
respective s-a redus. Insta
lația de încălzire improvi
zată in atelierul sectoru
lui transport a fost de- 
branșată de la rețeaua- 
electrică.... Măsurile re. 
feritoare la reducerea con
sumurilor tehnologice s-au 
prelucrat pe larg cu toți 
cei interesați".

Măsurile luate s-au do
vedit a fi eficiente. După 
cum am aflat de la ing. 
Andrei Samuel, șeful 
S.D.E.E. Petroșani, în ulti
mele zile l.M. Dîlja se 
înscrie constant printre 
întreprinderile miniere ca
re se încadrează in const 
murile stabilite pentru e- 
nergie electrică.

versarea celor 40 de ani 
de la eliberarea patriei — 
ridică in fața comuniști
lor, a tuturor oamenilor 
muncii exigențe deosebit 
de mari. întreaga activita
te politică, ideologică și di 
propagandă va fi sub
ordonată înfăptuirii e- 
xemplare a obiectivelor 
economice ale partidului, 
colectivele de muncă fiind 
chemate să dea măsura 
înaltei valorificări a po
tențialului lor productiv 
și creator. Pentra aceasta, 
acțiunile educative ce vor 
fi întreprinse, dezbaterile 
din învățămîntul politico- 
ideologic, propaganda au- 
dio-vizuală și celelalte 
modalități prin care con
tribuim la formarea și 
dezvoltarea conștiinței so
cialiste vor fi orientate 
spre un plus de eficiență, 
pentru a contribui mai 
stăruitor la îndeplinirea 
planului fizic la cărbune și 
celelalte sortimente de 
proouse, la creșterea pro
ductivității muncii și îm
bunătățirea calității pro
ducției, economisirea e- 
nergiei electrice și reduce
rea consumurilor norma
te, astfel ca în 1984 să 
înregistrăm nivelul de 
rentabilitate economică ce
rut de Congresul al XII- 
lea și Conferința Națio*, 
nală ale partidului.
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| Sezonul competilional
misia de schi pentru 
noul sezon, stabilite in 
baza instrucțiunilor
FJLS.B., privind organi” 
zarea concursurilor de 
schi. în această direcție, 
se urmărește perfecționa
rea organizării și desfă
șurării concursurilor de 
schi șj sanie la nivelul 
cerințelor pe plan nați
onal și internațional, 
printre măsurile asigu
rate amintim : cronome
trajele electronice, omo
logarea pîrtiilor de con
curs, asigurarea 
rialelor necesare,

Etapa de iarnă a com
petiției sportive națio
nale „Daciada" este pri
mită cu mult interes și 
preocupare din partea 
organelor și organizați
ilor cu răspunderi în miș
carea sportivă. Cu atît 
mai mult de masele de 
iubitori ai sporturilor de 
iarnă din Valea Jiului. 
Comisia județeană de schi 
și-a definitivat întregul 
program competițional' 
pentru noul sezon, iar co
legiile de antrenori și ar
bitri de schi și-au înce
put activitatea de pre
gătire metodică, teoreti
că și practică. Concomi
tent cu aceste pregătiri, 
asociațiile sportive 
lajul, Hidromin, 
gul din Petroșani, 
rul Lupeni, Minerul Vul
can și-au definitivat re
gulamentul de organizare 
al concursurilor proprii, 
prin care se vor mobiliza 
tinerii și oamenii mun
cii la petrecerea plăcu
tă și recreativă a timpu
lui liber în perioada de 
iarnă.

Programul sezonului 
de iarnă cuprinde un nu
măr de 19 concursuri, 
dintre care 4 cu carac
ter republican, care se 
voi organiza pe pîrtiile 
din Straja Lupeni și Pa
ring, 3 „memoriale" și 
12 concursuri cu carac
ter municipal și județean. 
Vor fi, de asemenea, găz
duite, etapele 
ale „Cupei 
„Cupei U.T.C." 
Pionierului" la 
pin, schi fond, 
sanie. De remarcat 
orientările date de

Uti- 
Parîn- 
Mine-

județene 
U.G.S.R.", 
și „Cupei 
schi al
bia tio n și 

sint 
co

mate- 
de-

al sporturilor de iarnă
Referitor la categoriile 

de virată, s-au stabilit 5 
categorii, după cum ur
mează : copii I (mici) pî- 
nă la 12 ani (născuți în 
1972 și mai tineri); copii 
II (mari) — 13—14 ani 
(1971—1970); juniori mici 
— 15—16 ani (1969—1968), 
juniori mari — 17—18
ani (1967—1966) și se
niori —> peste 18 ani. La 
toate concursurile, orga
nizatorii vor cuprinde a- 
tît probe de schi alpin, 
cît și probe de schi fond, 
schiul fond trebuind să 
fie tratat cu mai mult

Sub egida „\

semnarea delegaților teh
nici și a juriilor 
probă pentru
Concurs.

Un examen 
organizare, va

de
fiecare

greu în 
fi trecut 

la cele 4 concursuri 
caracter republican, 
se vor 
ring

cu 
ce 

organiza în Pa
și Straja Lupeni 

pentru reușita cărora toți 
factorii cu atribuții vor 
trebui să dea un sprijin 
substanțial. De aseme
nea, comisia de schi va 
asigura cadrele tehnice 
de specialitate și arbitrii 
pentru toate concursuri
le organizate in Valea 
Jiului. Pentru a veni în 
sprijinul creșterii ele
mentelor tinere talenta
te, toate concursurile 
pentru copii vor fi or
ganizate separat de cele 
ale seniorilor, sîinbăta 
sau lunea, zile care vor 
fi declarate „zilele schiu
lui pentru copii".

,D a c i a d e i“

interes pentru a se afir
ma pe plan național.

Dreptul de participare 
în concursuri îl a’J toți 
tinerii și oamenii muncii, 
asociațiile sportive avînd 
obligația de a completa 
listele de înscriere, 
vor fi 
C.M.E.F.S. Petroșani, 
nă la data de 18 decem
brie 1983.

Evoluția fiecărui parti
cipant, precum și a fiecă
rei asociații sportive va 
fi urmărită de comisia 
de schi printr-un sistem 
de punctaj, care va fi 
făcut în concordanță cu 
precizările FJR.S.B. A- 
sociațiile sportive care 
vor obține • cel mai bun 
punctaj vor primi din 
partea C.M.E.F.S. Petro
șani „Cupa cupelor" la 
schi.

In ceea ce privește ba
za materială s-au depus 
eforturi substanțiale pen-

care
înaintate la 

pî-

tru amenajarea pîrliilor, 
darea în folosință a mij
loacelor de transport pe 
cablu, atît în Paring (un
de va funcționa în acest. 
an un teleschi modern, 
la pîrtia „13“), cît și la 
Straja — Lupeni și pa
sul Vîlcan. Se poate spu
ne deci, că în anul 1984 
sînt tăcuți noi pași îna
inte pentru asigurarea u- 
nor condiții sporite 
antrenament și 
cursuri pe pîrtiile 
Paring, Vîlcan și 
Un aport deosebit în re
alizarea acestora l-au 
vut I.M. Lupeni, 
Petroșani, 
1PSRUEEM 
C.S.Ș. Petroșani 
nierul" Lupeni.

în ceea 
activitatea 
manță s-a reînființa 
ția de schi fond a 
„Minerul" Lupeni, 

secțiile de schi ale C.S.Ș. 
Petroșani, „Hidromin" Pe
troșani și „Pionierul" Lu
peni și-au încheiat pre
gătirile „pe uscat" și au 
pat licipat la susținerea 
normelor de control în 
fața comisiei județene 
de schi, norme care au 
fost realizate de majori
tatea sportivilor. în pe
rioada vacanței de iarnă, 
CJS.Ș. Petroșani va or

ganiza la baza didactică 
din Paring o tabără de 
inițiere și selecție pentru 
toți copiii Văii Jiului, 
din grădinițe și clasele 
I—II ale învățămintului 
primar.

Prof. Eugen PETERFY, 
președintele comisiei de 

schi

de 
con- 
din 

Straja.

a-
I.U.M.

I.M. Vulcan, 
Petroșani, 

și „Pio-

ce 
de

privește 
perfor

at sec- 
A.S. 

iar

J

Trei victorii consecutive

Faza fierbinte sub panou in meciul de baschet dintre „Jiul-Știința 
troșani — „Comerțul" Tg. Mureș.

Pagină realizată, cu 
sprijinul colaboratorilor, 

de Ion VULPE și 
Dumitru CKIȘAN
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CALENDARUL 
concur surilor de schi 
în sezonul 1983—1984

O 18 DECEMBRIE 1983 —Paring: „Cupa păcii — I 
concura de deschidere a sezonului (organizatori, J 
C.J.E.FJS. Hunedoara si C.M.E.F.S. Petroșani); I

@ 25 DECEMBRIE 1983 — Paring : „Cupa sin- 
dicatelor hunedorene" — concurs județean (Consi- i 
liul județean al sindicatelor); ’0 8 IANUARIE 1984 — Straja, Lupeni : „Festi- ) 
valul sporturilor de iarnă" — concurs județean i 
(C.J.E.F.S. Hunedoara și C.M.E.F.S. Petroșani); J

• 15 IANUARIE 1984 — Paring: „Festivalul ! 
sporturilor de iarnă" — concurs județean (C.J.E.F.S. 
Hunedoara și C.M.E.F.S. Petroșani);

• 22 IANUARIE 1984 — Paring : „Cupa Tele- 
scaun Petroșani" — concurs municipal (G.I.G.C.L. 
Petroșani);

• 29 IANUARIE 1984 — Paring : „Cupa Utila
jul" petroșani — concurs municipal (A.S. Utilajul 
Petroșani);

• 1—4 FEBRUARIE 1984 — Paring și Straja, 
Lupeni : „Cupa Valea Jiului" — concura cu carac
ter republican (Fdl.S.B. și C.J.E.F.S. Hunedoara);

• 5 FEBRUARIE 1984 — Paring: „Cupa lli- 
dromin" Petroșani — concurs municipal (A.S. Hi
dronim Petroșani);

• 12 FEBRUARIE 1984 — Paring : Memorialul 
„Ilorațiu Verdeț" — concura municipal (C.M.E.F.S. 
Petroșani);

• 19 FEBRUARIE 1984 — Paring : „Cupa A.S. 
raringul Petroșani — concurs municipal (A.S. Pa- 
rîngul Petroșani;;

• 19 FEBRUARIE 1984 — Pasul Vîlcan : „Cu
pa schiorului vuicănean" — concurs municipal 
(C.O.E.F.S. Vulcan);

• 25—26 FEBRUARIE 1984 — Straja, Lupeni : 
„Cupa Minerul Lupeni" — concurs municipal (A.S. 
Minerul Lupeni),

• 27 FEBRUARIE 1984 — 3 MARTIE 1984, Fa
ring : „Cupa C.S.Ș. Petroșani" (S- .1) — concurs cu 
caracter republican (C.S.Ș. Petroșani);

4 MARTIE 1983 — Paring; „Cupa ziarului 
Steagul roșu" — concurs . ,
rului „Steagul roșu");

• 4 MARTIE 198! — Pasul Vîlcan : „Memoria
lul Stoica" •— concurs municipal (C.O.E F.S. Vulcan);

• 11 MARTIE 1984 — Paring: „Cupa vetera
nilor" — concurs inter județean (C.M.E.F.S. Petro
șani);

• 18 MARTIE 1984 — Paring : „Memorialul
Vlădulcscu" — concurs municipal (formația Salva- i 
mont Petroșani); ■

• 19—22 APRILIE 1984 — Paring : „Cupa Pa- I
ring" (seniori), concurs cu caracter republican ț 
(F.R.S.B. și C.J.E.F.S. Hunedoara); t

g 29 APRILIE 1984 — Paring : Concursul ul- > 
timei zăpezi — concurs municipal (C.M.E.F.S. și ț 
C.S.Ș. Petroșani). - ț
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— racing; „vupa ziarului
s municipal (Redacția zia- j
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FOTBAL, DIVIZIA B (SERIA a III a)

Evoluție de bun augur în eșalonul secund
I HANDBAL MASCULIN

1
I
I
I
I 
I 
I

Duminică, 11 decem
brie 1983, a avut loc în 
sala Liceului industrial 
Petroșani intîlnirea de 
baschet dintre Jiul-Ști- 
mța Petroșani și Comer
țul Tg. Mureș, progra
mată in cadrul etapei a 
lX-a a campionatului di
viziei B (tineret) mascu
lin.

Continuînd seria suc
ceselor începută cu două 
etape în urmă, cînd în
vingea pe C.S.U. Galați 
cu 85—80 la Petroșani și 
cu 82—79 pe Felix Oi®- 
dea la Oradea, echipa an
trenată de ing. Dan 
Manolescu a terminat și 
de data aceasta învin
gătoare cu scorul de 
91—90 (48—38).

Meciul a fost dramatic. 
Deși erau conduși cu 10

puncte la 
mureșenii 
zat și au 
pină in ultimele

pauză, 
s-au 
ținut

tîrgu- 
mobili- 
în șah, 
secun-

'ZZZZZ/Z/Z////////Z///Z//ZZZZ//Z,

BASCHET, DIVIZIA B 
(TINERET)

HlIlliiiii/IIIIUIIIIIilliiHn

de, echipa noastră, 
Alexandru Sipanu cu 
aruncare precisă de 
semidistanță 
scorul final.

Conducătorul tehnic al 
echipei noastre. referi
tor la aceste trei victorii, 
a declarat că evidenția
ză jocul buu practicat de 
Laurențiu Dobre, 
xandru Șipanu, 
Pușeaț. Viorel Guță 
Dumitru Popescu.

cînd 
o 

la 
stabilește

Ale-
Mi ceea

Și
O

mențiune specială 
tru Laurențiu 
care a avut 
hotăritor la 
la Oradea și 
21 puncte în 
Comerțul Tg.

Turul 
programează 
viitoare, tot la Petroșani, 
un 
cu 
11 
iar 
ultima etapă, în Capita
lă, meciul dintre Jiul-Ști- 
ința și Automatica Bucu
rești.

U răm isucces 
noștri are, în 
eu cele 14 nuncte 
mulate ocupă locul 
in

pcn-
1 )obre 
aportun 

victoria de 
a marcat 

meciul eu 
Mureș.

campionatului 
ă duminica

meci deosebit de greu 
deținătoarea 

1MUAS Baia
pe 22 decembrie,

locului
Mare, 

în

băieților 
prezent, 

acu- 
IV

clasament.
Tex' și foto :

Horea FRATILA

in seria a IlI-a a divizi
ei B în care activează, 
chipa minerilor din 
peni se înfruntă cu 
mâții avînd nume i 
care luptă pentru 
varea pe prima scenă 
fotbalului românesc 
pentru a rezista pe „bari
cadele" acestei divizii nu 
mărind nu mai puțin de 
opt foste divizionare A. 
La acestea se adaugă alte 
cîteva echipe dornice de 
afirmare. De aici și stră
duința conducerii tehnice 
a echipei formată din 
Petre Libardi și Iosif Rus, 
a întregului lot, de a se 
pregăti cu toată seriozita
tea pentru turul campiona
tului. Sorții au hotărit ca 
în primul meci i 
Minerul Lupeni să 
ce cu fosta divizionară 
U.T. Arad. Debutul în 
vizia B s-a soldat cu

e- 
Lu- 
for- 

sonore, 
promo- 

a 
sau

echipa
i joa-

A 
di- 
ti n

C. L A S A

joc frumos încheiat cu 
victoria reprezentativei mi
nerilor din Lupeni. Au 
Urmat bucurii și necazuri 
prilejuite de victorii, ega- 
luii și înfrîngeri. Cert 
este că echipa a învins în 
fața propriilor suporteri 
și ixi „U“ Cluj-Napoca, o 
altă pretendentă la titlu, 
în plus și-a obișnuit sus
ținătorii și cu puncte a- 
duse din deplasare. Cea 
mai răsunătoare și specta
culoasă victorie a fost ob
ținută in fața campioanei 
de toamnă C.S.M. Reșița. 
Acum, cînd s-a 

tras cortina peste pri
ma jumătate a campiona
tului, să tragem linie și să 
adunăm :
jucate, 7 
luri și 
veraj 
locul

M

2. „Poli" Timișoara
3. „U" Cluj-Napoca
4. Aurul Brad
5. Armătura Zalău
6. Minerul Cavnic
7. Minerul Lupeni
8-9. Ind. sîrmei C. Turzii 

U.T. Arad
10. Minerul Motru
11. Olimpia Satu Mare
12. C.F.R. Timișoara

C.F.R. Vict. Caransebeș 
Metalurgistul Cugir 
Gloria Reșița
Someșul S. Mare
C.F.R. St. Cluj-Napoca
Rapid Arad

13.
14.
15
16
17
18

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
J7
17
17
17
17
17

Constructorul"

7
20—17,
7 în

17 meciuri 
victorii, 3 ega- 
înfrîngeri, gola-

17 puncte și 
clasament.

T u
1
2 
0
2
2
1
3
1
1
1 
0 
0
0
3
1
0
1
3

L

5
5
6
7
7
8
7
8
8
8
9
9
9
8
9

10
9

10

27—14
43—19
37—14
30— 28
16—22
26—22
20— 17
20—18
22—24
21— 25
31— 25
25— 30
18—38
22— 25
14—18
20—30
26— 28
16—37

23
22
22
18
18
17
17
17
17
17
16
16
16
15
15
14
11
11

Sala sporturilor din O- 
radea a găzduit săptămî- 
na trecută un interesant 
turneu de handbal mas
culin dotat cu „Cupa 
constructorul", turneu la 
startul căruia s-au aliniat 
echipele cluburilor UNTO 
Satu Mare (divizionară B),
— Utila.iul-Știința Petro
șani (din campionatul ju
dețean) și două echipe o- 
rădenc, care de 
fost o singură
„Constructorul" 
(divizionară A).

Echipa din Petroșani a 
obținut următoarele re
zultate : „Constructoi-ul" II
— „Utilajul-Știința" 25—20;
„Constructorul” I — „Uti
lajul-Știința" 27—20,
„UNIO" Satu Mare — „U- 
tilajul-Știința" 22—19.

Turneul a fost cîștigat 
de „Constructorul" I, echi
pa noastră ocupînd ulti
mul loc. Avînd in forma
ție doi debutanți (porta
rul Radu Miclăuș, fost 
component al H.C. „Mi- 
naur" Baia Mare și Vasi- 
le Stupariu, provenit 
la „U“ Cluj-Napoca) 
cătorii din Vale nu 
reușit nici o victorie 
acest turneu. ~ 
rOa sub așteptări se da
torează și valorii adversa
rilor cit și deficiențelor 
din apărare, unde handba- 
liștii 
nele 
mai

fapt au 
echipă. 
Oradea

de 
ju- 
au 
în 

Comporta-

noștri 
lipsuri 
curind

au dovedit u- 
ce se cer cit 
înlăturate.

NEMEȘ,Sorin 
student
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Sesiunea Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale

(Urmare din pag. 1)

Comitetului județean Ar
geș al P.CJt., Elena Ve
re na Burtea, director ge
neral al Centralei de con
fecții și tricotaje Bucu
rești, Alexandru Necula, 
ministrul industriei de ma- 
șini-unelte, electrotehnică 
și electronică, Ferdinand 
Nagy, ministru secretar de 
stat la Ministerul Agri
culturii și Industriei Ali
mentare, Constantin Radu, 
prim-vicepreședinte al Con
siliului popular al muni
cipiului București, Dumi
tru Popescu, adjunct al 
ministrului energiei elec
trice, Mihail Florescu, mi
nistru secretar de stat la 
Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, Cor
nel luga, adjunct al minis
trului finanțelor.

Vorbitorii au relevat că 
sarcinile cuprinse în do
cumentele supuse dezbate
rii Consiliului Suprem, or
ganism ce îndeplinește a- 
tribuțiile unui parlament 
economic, corespund orien
tărilor și hotărîrilor Con
gresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale 
Partidului Comunist Ro
mân, asigurînd ridicarea 
întregii activități economi- 
co-sociale la un nivel ca
litativ superior, folosirea 
mai deplină a potențialu
lui productiv existent, spo
rirea eficienței economice 
șl promovarea consecventă 
a cuceririlor revoluției ști
ințifice în toate domeniile.

In timpul lucrărilor s-a 
subliniat că elaborarea pla
nurilor și programelor pen. 
tru dezvoltarea în 1984 a 
activității economico-socia- 
le s-a desfășurat sub di
recta conducere a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, fi
ind orientate în direcțiile 
care permit mal buna va

lorificare a resurselor ma
teriale și energetice, accen
tuarea caracterului intensiv 
al activității in economie, 
realizarea unei calități su
perioare a muncii și vieții 
întregului popor.

A fost evidențiată im
portanța deosebită a măsu
rilor stabilite prin progra
mele de largă perspectivă, 
referitoare la reducerea 
consumurilor de materii 
prime, combustibili și e- 
nergie, creșterea mai ac
centuată a productivității 
muncii, perfecționarea or
ganizării producției, reali
zarea în cele mai bune con
diții a planului la export.

Participanții la dezbateri 
au reliefat că prevederile 
referitoare la accentuarea 
laturilor calitative ale în
tregii activități productive 
se bazează pe intensifica
rea acțiunilor cuprinse în 
programele de cercetare 
științifică și dezvoltare 
tehnologică, elaborate sub 
conducerea și cu aportul 
direct al tovarășei acade
mician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prin care 
se urmărește introducerea 
mai rapidă în producție a 
rezultatelor cercetării știin. 
țifice, reînnoirea produse
lor și tehnologiilor.

în legătură cu sarcinile 
ce revin agriculturii în 
1984, s-a arătat că ele sînt 
în deplină concordanță cu 
programele prioritare adop
tate pentru toate sectoare
le acestei ramuri, cu pro
gramul de asigurare a unor 
producții agricole sigure și 
stabile, creîndu-se premi
sele pentru dezvoltarea în 
continuare a bazei tehnico- 
materiale, perfecționarea 
sistemei de mașini, crește
rea suprafețelor amenajate 
pentru irigații, a cantități
lor de îngrășăminte chi
mice, în scopul sporirii 
producțiilor agricole, înfăp

tuirii obiectivelor noii re
voluții agrare.

S-a apreciat, totodată, că 
prevederile înscrise în 
proiectul de buget asigură 
resursele financiare nece
sare pentru dezvoltarea pe 
mai departe a ramurilor 
economiei naționale, în con
formitate cu sarcinile și 
prioritățile stabilite, fi
nanțarea acțiunilor so- 
cial-culturale, a cheltuieli
lor pentru administrație, 
precum și pentru alte ne
voi ale societății. Un loc 
aparte în dezbateri l-au 
ocupat obligațiile ce re
vin tuturor factorilor de 
conducere, oamenilor mun
cii de a aplica întocmai 
legile țării, de a asigura 
respectarea riguroasă a teh
nologiilor, a ordinii și dis
ciplinei ferme în toate sec- 
toarele de activitate.

în cursul dezbaterilor, a 
fost evidențiată importan
ța îndeplinirii programului 
privind aplicarea măsurilor 
de autoconducere șl auto- 
aprovizlonare, în scopul u- 
nei mai bune aprovizionări 
a populației cu produse a- 
groalimentare și industria
le, într-o gamă sortimen
tală diversificată, de cali
tate superioară, în concor
danță cu măsurile de spo
rire a retribuției în anii 
1983—1984, potrivit obiec
tivelor stabilite de Con
gresul al XII-lea șl Con
ferința Națională.

Vorbitorii s-au angajat, 
în același timp, să acțio
neze cu toată energia, cu 
responsabilitate șl dăruire 
comunistă, pentru realiza
rea sarcinilor de mare com
plexitate ce trebuie înde
plinite în această etapă în 
vederea dezvoltării și mo
dernizării continue a tutu
ror ramurilor economiei

naționale, pentru înfăptui
rea exemplară a planului 
pe 1984 — an hotărîtor
pentru traducerea deplină 
în viață .. obiectivelor Con
gresului al XII-lea, pen
tru asigurarea condițiilor 

necesare dezvoltării pe mai 
departe a societății româ
nești, progresului și 
înfloririi patriei 
Dezbaterile au reliefat ho- 
tărîrea oamenilor muncii 
de a întîmpina marile e- 
venimente ale anului 1984 
— cea de a 40-a aniversa
re a revoluției de elibera
re socială și națională, an
tifascistă și antiimperialis- 
tă șl Congresul al XIII-lea 
al partidului — cu rezul
tate tot mai mari în direc
ția înfăptuirii neabătute a 
Programului partidului pri
vind construirea societății 
socialiste multilateral dez
voltate.

Consiliul Suprem a apro
bat în unanimitate docu- 
mentele supuse dezbaterii.

Participanții au adoptat 
Hotărîrea Sesiunii Consi
liului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale a 
României care se va da pu
blicității.

In încheierea lucrărilor, 
a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co

întreprinderea de mașini
unelte pentru presare 

și forjare Tg. Jiu
strada Macului nr. 1

ÎNCADREAZĂ:

• strungari, categoriile II—VII
® frezori, categoriile II-VII
• rectificatori, categoriile II—VH
• borhwerkiști, cat-eg. II-VII
® caruseliști, categ. II-VII
• rabotori, categ. II-VII
• sudori, categ. II-VII
• lăcătuși, categ. II-VII

Cei ce doresc să se încadreze se vor pre* 
zenta la sediul unității, biroul personal, învăță* 
mint, retribuire și vor avea asupra lor actul de 
studii în original.

Se asigură masă, contra cost, la cantina 
unității și locuință pentru nefamiliști la cămine* 
ie unității, pentru familiști apartamente.

munist Român, președinte- 
le Republicii Socialiste 
România, președintele Con
siliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale 
a României.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost 
urmărită cu multă atenție, 
cu satisfacție și deplină a- 
probare, fiind subliniată 
cu puternice și îndelungi 
aplauze.

Institutul de cercetări 
și proiectări miniere 

pentru cărbune Petroșani 
cu sediul în Petroșani, strada M. Viteazul nr. 3, 

încadrează:
• ingineri cu stagiatura terminată pentru 

activitatea de cercetare și proiectare, în specia
litățile: exploatări miniere, electromecanică și 
construcții-instaiații.

Informafii suplimentare se obțin la compar
timentul personal al institutului.

Mica publicitate

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Pe malul sting 
al Dunării Albastre; U- 
nirea: Curcubeul celor 
șapte speranțe.

LONEA: z.valanșa. 
I—II.

ANINOASA : Marile
vacanțe.

VULCAN — Cultural: 
Parada Chaplin.

LUPENI — Cultural: 
Apașii.

URICANI: Transpor
tul.

TV.

15,00 Telex.
15,05 Viața școlii.
15,25 Malta. FUm docu

mentar.
15.40 Memoria documente

lor. 13 Decembrie 
1918.

15,50 Moment folcloric.
16,00 Agrozootehnia pe 

înțelesul tuturor. 
(CP)

16.20 Desene animate.
20,00 Telejurnal. (CP)
20,2f Orizont tehnico- ști

ințific.
20.40 Teatru TV : „Prima 

zi a ultimei luni". 
(C) Premieră pe ța
ră. *

22,./1 La zi în 600 de se
cunde.

22,10 Farmecul muzicii.
22.20 Telejurnal. (CP)

memenlpi

IN ATBNTIA UNITĂȚILOR INTBRBBATB 

hlr-w singur minut obțineți 1 eiemplare format M 
Pupi orice tel oe materiale lipirile folosind 

N(c-fll. mașina electrostatică Oe copiat

Cu ocazia zilei de naș
tere, întreaga familie îi 
urează lui Tomșa Iosif, 
„La mulți ani 1“ și multă 
sănătate. (1456)

V1ND Dacia 1300. Infor
mații Sefer Eugen, stoma
tologie Vulcan, telefon 
70187, după ora 21. (1449)

PIERDUT carnet student 
și legitimație de bibliote
că pe numele Nedea Cor
nel Constantin, eliberate 
de Institutul de mine Pe
troșani. Le declar nule. 
(1445)

PIERDUT ștampilă cu 
următorul text : COMBI
NATUL MINIER VALEA

JIULUI. întreprinderea 
pentru administrarea can
tinelor și cazare Petro
șani, cantina Petrila. O 
declarăm nulă. (1448)

PIERDUT legitimație-ser- 
viclu pe numele Muntean 
Vaslle, eliberată de I.M. 
Aninoasa. O declar nulă. 
(1450)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Faur 
loan, eliberată de I.M.- Lu- 
peni. O declar nulă. (1452)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Ben- 
de Matilda, eliberată de 
I.CJS.-Mlxt UricanL O 
declar nulă. (1453)
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ANUNȚURI DE FAMILIE

COLECTIVUL Cooperativei „Unirea" Petroșani 
regretă profund încetarea din viață in ziua de 11 de
cembrie 1983 a colegului nostru

FARKAȘ IOAN
Cel ce ne-a îndrumat cu competență și dăruire 

pină la ultimele clipe. Va fi veșnic viu in amintirea 
noastră. Sîntem alături de familia îndoliată și trans
mitem sincerele noastre condoleanțe. (1454)

SOȚUL Titl, părinții, fratele, socrii și cumnații, 
cu adincă durere, anunță că se împlinesc 6 luni de 
la dispariția scumpei noastre soție, fiică, seră, noră 
și cumnată

DOCHIȚAN P.B. MARGARETA
Imaginea ei va rămîne veșnic în amintirea noas

tră (1451)

ASTAZ1 se împlinesc 3 ani de la dispariția celui 
care a fost

SIMIONESCU DUMITRU
Soția Victoria și fiul Dănuț îi păstrează aminti

rea și plîng pe mormîntul lui. (1455)

BEOACȚIA Șl ADMINISTRA JT A. Petroșani. sU. N. Bălcescu - 2. teletoaa* 41662 (secretariat). 4J663. 42464 (secții). XlPARULi tipografia Petroșani, su. N. Băl-escu 2.


