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LA I..M. PAROȘENI

3200 tone, 
suplimentar .[

Minerii de Ia Paroșenî I 
au obținut încă din pri- I 
mele zile ale anului 1984, | 
rezultate de prestigiu. Zii- ■ 
nic, din abatajele minei *

SCRISOAREA 
tovarășei Elena Ceaușescu 

adresată celor care i-au trimis mesaje, 
felicitări și urări cu prilejul 

aniversării zilei sale de naștere

Paroșeni au fost extrase 
producții suplimentare 
sarcinilor de plan, ca ur
mare a creșterii în ritm 
susținut a productivității 
muncit De la începutul a- 
nului, minerii Paroșeniu- |
lui au. extras peste sarcini- 
nile de plan 3231 tone de 
cărbune. Cu rezultate deo_, 
sebit de bune sg înscriu ' 
minerii sectorului III. care 
au extras suplimentar 1838 
tone de cărbune. Depășiri J 
tncemnate la producția fi- l 
zică de cărbune raportea- ț 
ză și minerii sectoarelor ■ 
r III, care au extras țSes- |

Arc ini le de plan 1043. 
tone și, respectiv 350 to- l 
ne. Printre fruntașii mi_ ■ 
nei se numără minerii din I 
brigăzile conduce de Ni- | 
rolae Bruta. Constantin | 
Ciobănoțu, Gavrilă Mesa- I 
roș, Francisc Fazak.iș și ’ 
îprea Tenea. I

întreprinderea minieră. Loneâ

Sarcinile de plan 
realizate ritmic,

1. Măsurile întreprinse vă asigură condi
țiile îndeplinirii prevederilor de plan pe 1984? 
Cum încheiați luna ianuarie și trimestrul I?

2. Ce măsuri politice întreprind organiza
țiile de partid pentru îndeplinirea planului?

3. Ce măsuri și acțiuni și-a propus orga
nizația de sindicat în sprijinul producției?

Azi răspund r ing. IULIAN COSTESCU, direc
torul minei, ILIE PADUCEL, secretarul' comitetu
lui de partid și președinte al consiliului oamenilor 
muncii, DUMITRU RASCOLEAN, președintele co
mitetului de sindicat

„Kd avem motive să ntt ne îndeplinim 
prevederile stabi!ite“

Tovarășa Elena
Ceaușescu, membru al Co- 

’ miletului Politic . Executiv 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân a primit un mare 

.număr de telegrame și scri
sori de feli țitare cu prile
jul aniversării zilei de 
naștere și al îndelungatei 
activități revoluționare.

în aceste mesaje, comu
niștii, toți cetățenii patriei 
— muncitori, ingineri, ță
rani cooperatori, oameni de 
știință, artă și cultură, ac
tiviști de partid și de stat, 
vechi militanți ai mișcării 
revoluționare din țara 
noastră — au.adus un vi-

LA I.M. BlLJA

Zi de producție 
record

Mobilizând u_se exem
plar, minerii de Ia Dîlja 
iu reușit miercuri, 11 ia- I 
mărie, să extragă peste 
sarcinile de plan 401 tone 
le cărbune, aeumulînd J 
istfel de la începutul »-1 
tului un plus de 660 to- 1 
ie. De remarcat că toate I 
:ele trei sectoare de pro
tecție și-au depășit p re

nanul zilei, că rapor- 
.ă depășire»- sarcinilor 

ie plan la zi. în fruntea 
ntrecerii socialiste pen- 
•ru a da țării cît mai mult 
'ărbune se află minerii 
sectorului III. Din acest 
Xjlectiv ș-au situat pe lo- 
’iri fruntașe brigăzile con

duse de Nicolae Toma, Va_ 
erian Maxim și Nicolae 
doznaa. Din cadrul secto- 
■i’lui II s_au remarcat bri
găzile conduse de Ion 
petrei, Ghedrghe Matei șl 
budovie Varga iar de Ia 
sectorul I, brigada condu
să de Constantin Buta.

I
I
I
I
I

■ 1. ING. IULIAN COS- trecut și care au început 
TESCU: „Am ‘ ’ ’ ’ " ’ — ■ -
prima decadă a 
realizărf care nu 
dicat Ia nivelul 
lor stabilite, dar 
te din minusul _ ___  ... _ .
rat era însilozat (nu a 16 ianuarie, 
putut fi expediat). Cu Ia recuperarea

‘ toate acestea afirm cii‘ lui, s-a întîmplat ca 
certitudine că avem con- trei abataje cameră 
drțîi create pentru înde- 5 să se execute prăbușt- 
plinirea prevederiloi de rea- sectorul IV, sec- 
plan. Dorin GHEȚA

Măsurile .luate încă din ______ _______ _ ______
ultima parte a anului (Continuare in pag. a 3-a)

' • ■ - ' ' ______________________ J

să dea rezultatele seam-încheiat
lunii m tate vor fi completați cu 
s-au ri- ’ '
sardni-
jumăta- zcîvat la unele
înregis- re. Sectorul VI de luni

v-a trece 
minusu-

Ia 
din

ncri măsuri pentru ci 
mai sînt probleme de re- 

sectoa-

9
ca o expresie • a dragostei 
și încrederii nețărmurite 
pe care oamenii muncii, în
treaga națiune, le nutresc 
față de Partidul Comunist 
Român. în rândurile" căru
ia am crescut. m_am for
mat și activez ca militant 
revoluționar.

La rîndul meu, țin să - 
adresez din inimă eeljr 
ce mi-an trimis telegrame 
și scrisori de felicitare u- 
rări de sănătate șl ferici
re, de noi împliniri și sa- 

tid, ministerelor și celor- tisfacții în muncă și în 
viață, de realizări tot mai 
mari în întâmpinarea ce
lei de_a 40-a aniversări a 
revoluției de eliberare so
cială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și 
a Congresului al XHI-lea 
al partidului, în; opera de 
edificare a societății socialis
te multilateral dezvoltate". ,

si tot mai 
succese In

că, de noi 
importante 
remarcabila și prestîgioesa 
activitate politică, științifi
că și socială pe care o 
desfășoară.

T o v ar ă ș a ' /Etena 
Ceaușescu a adresat tutu
ror celor care î-au trimis- 
mesaje de felicitare uimă- 
toarea scrisoare •

„Doresc să mulțumesc 
călduros comitetelor ju
dețene, municipale, orășe
nești și comunale de par-

lalte instituții centrale, or
ganizațiilor de masă și ob
ștești, colectivelor de mun
că din întreprinderi indus-

brant omagiu tovarășei triale șî agricole.
Elena Ceausescu, exprimîn- oamenilor de știința, arta și
du_i cele mai alese senti
mente de prețuire și sti
mă, adresîndu-f, cu toa
tă căldura, urări de ani 
mulți de viață, sănătate și 

: fericire. — putere dc mun-

cultură, tuturor celor care 
vu'-au ad’esat felicitări cu 
prilejul zilei de naștere. 
Apreciez mesajele prfrnite

ELENA CEAUȘESCU

Concepția și acțiunea revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu
la bazo progresului multilateral al societății noastre socialiste

Stil de muncă dinamic, 
orientat spre un plus de eficiență 

în munca de partid
Eficiența stilului și me-

partid 
numai nească eforturile întregu

lui popor, să repartizeze

buie să fie judecată după 
felul în care știu să u-todelor muncii de 

poate fi apreciată 
după fapte, după rezulta
tele concrete, obținute în just forțele și să asigure 
înfăptuirea politicii parti- mersul iern» înainte al pu
dului, â programelor de triei noastre". Prin aceas- 
dezvoltare economică și tă prismă, putem spune 
socială. „în aprecierea

■ muncii organelor și orga
nizațiilor de partid, a ară
tat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să por
nim întotdeauna de la fe
lul cum se îndeplinesc 
programele de dezvoltare 
economi co-socială și de ri
dicarea bunăstării materi
ale și spirituale a maselor. 
Munca organizațiilor de 
partid, a comuniștilor Ire-

Sub semnul urgențe’/pe șantierele investițiilor industriale

Prima etapă a extinderii și modernizării 
preparației din Petriîa la ora bilanțului

De pe ^șantierul extin
derii și modernizării JPre- 

1 parației din Petrila, con
semnăm, Ia acest început 
de an, o veste îmbucură
toare,: prima etapă a pu
nerii în funcțiune a celor 
două noi linii de prepara
re s-a încheiat cu succes, 
încă din primele zile ale 
acestui an noile linii de 
preparare au preluat

circa 8000 tone de

l

nic
cărbune. Probele premer
gătoare punerii în funcți
une a celor două linii de- 
preparare, prin care 
asigurat prelucrarea 
cantități importante 
cărbune, calitativ 1 
or pentru semieocs, 
fost încheiate 
rodnică colaborare 
constructor,

s-a 
unei 

de 
superi- 

au ’ 
printr-b 
•,;între: 

beneficiar,

proiectarăți și producăto
rii utilajelor de pe fluxul 
de preparare. Merită să 
fie subliniate îndeosebi e- 
forturile colectivului pre- 
parației, care, din mers, a 
rezolvat cu promptitudi
ne și competență proble
mele deosebit de dificile

V. STRÂl’T

că realizările colectivelor 
fruntașe își au explicația 
in faptul că organizațiile 
de partid au știut să u 
nească eforturile oameni
lor muneii, au stimulat 
participarea lor activă în 
procesul creației de bo
nuri materiale, au asigu
rat un climat optim de a- 
firmare a inițiativelor îna
intate, de manifestare a 
priceperii și dăruirii ca
drelor de muncitori, ingi
neri și tehnicieni. în a- 
ceste colective. Organiza
țiile de partid și-au .în
deplinit rolul de factor 
politic conducător, au pro
movat un stil de
dinamic, adaptat cerințe
lor, bazat pe cunoașterea

aprofundată 
rităților și 
fiecărui loc 
Prin repartizarea 
oasă a forțelor organizați
ilor de bază, a.stfel incit 
să se asigure o bună 
prindere a activității pe 
toate schimburile, prin tn_ 
i redințarea de sarcini con
crete pentru activizarea 
tuturor comuniștilor și 
desfășurarea unor acțiuni 
de îndrumare și 
cu un pronunțat

a particula- 
posibili taților 
de muncă, 

j ud iei.

muncă

control 
caracter 

preventiv, organele și or
ganizațiile de partid au 
obținut eficiența necesa- 
ră, au înregistrat un im
portant pas în ridicarea 
nivelului calitativ al mun
cii politice și organizato
rice desfășurate.

Analizele deosebit de 
aprofundate. indicațiile și 
orientările trasate de se- , 

. cretarul general al parti.: 
dului eu diferite prilejuri.

(Continuare în pag. a 2.a)

725 de ani de la Unirea Moldovei
cu Țara Românească, consfințind formarea

(Continuate te pag. a 2-a>
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statului național român

Unirea, națiunea a făcut-o...

ff/n demaraj, 
constant ta înălțime

Din prima decadă a noului an, secto
rul III al minei Lupem, sectorul mari
lor abataje frontale dotate cu comple- 
xe mecanizate românești, raportează cea 
mai mare depășire .dintre sectoarele mi
nei — peste 2200 tone cărbune. între
băm despre autorii acestei reușite, des
pre elementele ce au favorizat obține
rea acestui succes de debut a colectivu
lui unuia din sectoarele fruntașe ale mi
nei pe ‘83. Răspunsul este surprinzător 
de simplu :

— Aceiași oameni aceleași brigăzi, 
- cu aceleași ambiții de .afirmare.

Șefjui sectorului, ing. Victor. Bolosin, 
care ne_a făcut precizarea, ne detaliază 
și elementele ■argumentelor. Tot brigă 
zile care au realizat pe ‘Sâ producția 
suplimentară de 25 000 tone de cărbune,

Ioan DUBEK

I

!

I

i

î

i

In abatajul frontal cu mecanizare complexă al brigăzii con- ț 
duse de minerul Laszlo Matyus. t

n- , ■ i
Pe măsura maturiză

rii conștiinței de sine a 
poporului român, a dez- 

j -voltării și intensificării 
mișcării pentru eman
ciparea; și u n i ta tea 
sa națională una 
din etapele principale 
ale acestui prcces a fost . .
Unirea Moldovei cu Ța- și Țării Românești asu- 
ra Românească prin ca
re s-au pus temeliile sta
tului național român 
modern. în deceniul 
1849—1859 unirea națio- 
nal~statală a deservit țe
lul imediat al poporu
lui român, care vedea îri 
ea cadrul de absolută 
necesitate, pentru reali- 

unor importanți 
pe diuirul dezvol- 
sale. Unirea, se 
în 1856 în gazeta 

„este

Așa se și explică de 
ce Ia Congresul de pare 
de la Paris (1856), con
vocat în urma războiului 
Crimeei, cînd s-a pus pro
blema statutului politic al 
principatelor, s_a luat 
hotărîrea de a fi consul
tată populația Moldovei

(Cant înoate in pag» a 2-a > Foto: ȘL NEMECSEK

zarea 
pași 
tării 
scria
..Steaua Dunării1' : 

■singurul mod în stare a 
consolida naționalitatea 
românilor, de a Ie da 
demnitate, puterfe și mij
loace pentru a împlini - 
misia lor“. -J

pra viitorului ei și să se 
instituie o comisie care 
să examineze la fața lo
cului doleanțele acestei 
populații.

încă din vara anului 
1856. locuitorii din ju
dețele Bacău și Dorohoi 
sau din Giurgiu trimi
teau adeziuni de unire. 
Masele populare s au o- 
pus eu succes încercări
lor unor. forțe ale reacți- 
unii interne (cîțiva bo
ieri adepți ai lui T. Balș 
și caimacamului N, Vo- 
goride în Moldova) de a 
pune stavilă mișcării, U-

Frof. Cornel PLATON

I
I

s

(Conțin«are ifl pag..a 2~a)
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(Urmare din pag. I)

La

substanți-

căr- 
două 

pi
la

pro-

in-
a

din Petrlla au dema- 
cu succes și lucrările 
cea de-a doua etapă, 
constructorii și bene-

La ora bilanțului

pe 
pre- 
ser- 

repre-

IWMTrf

(Urmare din pag. I)

ne 
la

face 
legiu- 
Țără- 

mal 
de u-

Românească au

La Casa pionierilor și șoimilor patriei din Pefrilq

ACTIVITĂȚI SUS11NUTE 
la cercurile tehnico-științifice 

în perioada vacanței
că, matematică și 
discipline ale procesului 
instructiv-educativ din 
școli. Acesta este de fapt 
scopul tuturor cercuri
lor care grupează elevii 
după înclinațiile, preo
cupările. pasiunile lor, 
noi creîndu-le cadrul op
tim pentru dezvoltarea 
gîndirii, sub supraveghe
rea unor oameni cu ex
periență profesională.

în fiecare zi elevii sînt 
atrași la multe acțiuni e- 
ducative și distractive, 
fiind organizată o „Dis
cotecă a pionierului** (cu 
program între orele 
9—13) unde sînt prezen
tate, în fiecare săptămî- 
nă, informări politice ca
re determină o partici
pare activă a tineretului, 
formînd convingeri și a- 
titudini. "Și acest fapt se 
manifestă îndeosebi 
clubul de dezbateri 
litice unde urmează 
se vorbească, în zilele 
următoare, despre tine
rețea revoluționară a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, pilduitor e- 
xemplu de patriotism, de 
abnegație și dăruire co
munistă pentru toți co
piii țării.

Sînt zile de vacanță 
bogate în activități pen
tru elevii petrileni. Mulți 
dintre ei și le petrec la 
Casa pionierilor și șoi
milor patriei unde, exis
tă structuri tematice a- 
tractive, cu constante va
lori educative.

T. SPATARU

Continuîndu-și activi
tatea și în această pe
rioadă de vacanță, case
le pionierilor și șoimilor 
patriei sînt instituțiile 
care, prin tematica di
versă a manifestărilor și 
conținutul lor interesant, 
atrag, în fiecare zi, mulți 
elevi pentru a-și petrece 
timpul în modalități ins
tructive și educative. La 
Casa pionierilor și șoi
milor patriei din Petri
la i-am întîlnit pe elevii 
Nemișcu Alin, . Zecheru 
Râul, Sîrbu Eleonora. To
ma Mihai, Rotaru Fran- 
cisc, Bordeanu Dionisie 
și mulți alții, care 
spuneau că participă 
activități ale cercurilor 
tehnico-științifice sau cui- 
țural-artistice. Sînt co
pii pasionați, dornici să 
pătrundă tainele științei 
și tehnicii, cunoștințele 
teoretice îmbinîndu-se cu 
efectuarea tjjior lucrări 
de specialitate.

— în aceste zile func
ționează cercurile de e- 
lectronică, telegrafie, 
carturi, muzică și foto, 
ne spunea tovarășul MirJ 
cea Sîrbu, directorul 
Casei pionierilor și șoi
milor patriei din Petrila. 
Elevii care le frecventea
ză dovedesc interes, ap
titudini reale în realiza
rea unor lucrări practi
ce care le stimulează gîn- 
direa și creativitatea. 
Toate aceste activități de 
cerc continuă și com
pletează, de fapt, cunoș
tințele dobîndite la fizi-

(Urmare din pag. I)

au contribuit în decursul 
anilor la îmbogățirea pa
trimoniului teoretic, ideo
logic și politic al partidu
lui nostru. Consemnăm, 
In acest context accentul 
pus pe o cerință esențială 
a îmbunătățirii mur cil po
litice* de conducere a tu
turor domeniilor de acti
vitate și anume pe cunoaș
terea, însușirea și înfăp
tuirea hotărîrilor de partid 
și respectarea legilor* ță
rii. „Nimeni nu poate sub 
nici un motiv să nesoco
tească sau să încalce hotă- 
rîrile și legile țării**, a 
arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea 
de lucru de la Mangalia, 
făcînd în continuare pre* 
cizări deosebit de clare: 
„Insist asupra acestei pro-

aparatului 
orășenesc

fI
| BILETE DE TRATA- 
. MENT. La comitetele sin-I XVXJ-/J-N 4., -i_'d LV1U1 LCLt.lt; olU“

dicatelor din întreprinde-

I rile și instituțiile munici
piului a început elibera- 

| rea biletelor de tratament 
I la stațiunile balneoclima- 
I terice -din țață pe primul 
J trimestru al anului. Din 
I cele 4400 de bilete de tra- 
■ tament de care beneficia- 
I ză sindicatele pe întreg s_ 
l nul 1984, în trimestrul 1

iarnă 
tineri 

tabără 
condi-

Stil de muncă dinamic
bleme pentru că atunci 
cînd vorbim de creșterea 
rolului 'conducător al parti
dului trbbuie să pornim 
de la faptul că toți mem
brii săi comuniștii din 
toate sectoarele, oriunde 
s-ar afla, trebuie să lupte 
cu cea mai mare ferifiita- 
te pentru respectarea ho- 
tăririlor și legilor țării!“ 
Este esențial ca în colec
tivele de muncă, organele 
și organizațiile de partid, 
comuniștii să acționeze în 
mod permanent pentru ca 
toți oamenii muncii să 
noască sensul major și 
țiunea- hotărîrilor 
partid, finalitatea lor 
cială, să fie pătrunși 
însemnătatea 

cu- 
ra- 
de

60- 

de 
transpune

■

vor fi eliberate 1144 de bi
lete. .

CĂMINUL DE NEFA- 
MILIȘTI din Lonea va fi 
astăzi gazda unui colocviu 
de istorie organizat pen
tru tinerii mineri. Tema 
colocviului: lupta secula
ră a poporului român pen
tru libertate, independen
ță și unitate națională.

CABANA STRAJA din 
Lupeni găzduiește în pe
rioada vacanței de 
serii de cîte 155 
sportivi. Deci, o 
școlară care oferă

ridicate de perfecționarea 
parametrilor tehnologici în 
condițiile cerințelor mun
cii în flux ccrtinuu. Cîte- 
va exemple sînt edifica
toare în acest sens, 
insălația centrifugelor 
instalația de bază de 
fluxul tehnologic — 
părătorii din echipa 
vice împreună cu r". 
zentanții întreprinderii de 
mașini și utilaje miniere 
Baia Mare (care au pro
iectat și construit centri
fugele) au efectuat îmbu
nătățiri la aceste instala
ții, asigurîndu.le o func
ționalitate calitativ supe
rioară. Pentru realizarea 
îmbunătățirilor la centri
fuge au trăit momente de 
tensiune și au lucrat cu 
mult spirit de dăruire și 
competență profesională 
ing. Victor Chiaburu,

nioniste. Împotrivirea lor 
hotărîtă față de falsifi
carea alegerilor pentru 
Adunarea ad-hoc pusă la 
cale de caimacan, a im
pus anularea acestor a_ 
legeri. Noile alegeri din 
Țara 
trimis în adunări majo
ritatea covîrșitoare a par
tidei naționale unioniste.

Adunările ad-hoc (pen
tru aceasta — n.n.), cons
tituie prin votul unanim 
al poporului și în baza 
hotărîrii puterilor sem
natare ale Conferinței de 
la Paris puse în fața i- 
minentei necesități de 
a-și exprima poziția fa
ță de doleanțele din 
principate, erau alcătuite 
potrivit articolului 24 din 
tratat „din înfățișătorii

noi 
bu-

dina-

rii lor în viață și conști- 
enți de faptul că prin rea
lizarea fiecărei hotărîri 
din domeniul ’ economic vor 
fi puse bazele unor 
fhăsuri de creștere a 
năstării maselor.

Un stil de muncă 
mic, adaptat cerințelor, o- 
rientat spre unirea tutu
ror forțelor din unitățile 
economice ale municipiului 
nostru, însoțit de metode 
ale muncii politice, de 
conducere, prin care, să fia 
activizate toate colective
le muncitorești este în 
măsură 6ă conducă la un 
plus de eficiență In activi
tatea organelor și organi
zațiilor de partid, mate
rializată prin îndeplini

ții excelente pentru 
trenamentele de schi. Se
riile de sportivi cuprind 
loturile de schi ale rsoci- 
ațiilor „Minerul** și C.S.Ș. 
„Pionierul** Lupeni, pre
cum și ai Școlii sportive 
Petroșani.

ATELIERELE „auto-ser- 
vice“ ale cooperativei meș
teșugărești „Unirea**, „Da- 
cia-service“ Paroșeni, pre
cum și cel al A.C.R. Pe
troșani au primit auto
rizația pentru efectuarea 
reviziilor tehnice anuale ale 
autoturismelor proprietate

iar 
ur
să 

utilaje 
din Llve- 
aflate în

rectorul preparației, maiș
trii Ermogen Magda, Cons
tantin Bodescu și Nicolae 
Vîjdea. in frunte cu ing. 
Marin Ilcea, șeful atelieru
lui electromecanic. îmbu

nătățirile aduse centrifuge
lor au o deosebită impor- 

*" tanță, avînd în vedere că, 
pînă nu demult, ele se a- 
duceau din import,
I.M.U.M.  Baia Mare 
mează să producă și 
livreze astfel de 
șf preparațiilor 
zeni și Uricani, 
construcție.

îmbunătățiri
ale, prin modificarea pa
rametrilor proiectați ini
țial. au fost aduse după 
examenul probelor tehno*. 
logice și la elevatoarele 
cu cupă, produse de Uzi-

tuturor intereselor și tu
turor stărilor de oameni 
ai neamului „și erau che
mate „de a da pe față do
rințele poporului asu
pra chipului de întocmi
re hotărîtoare a țărilor**.

S-au purtat discuții a- 
prinse. Erau de față pen
tru prima oară și depu- 
tați ai țăranilor clăcași, 
figurile legendare ale 
lui Ion Roată sau . Mir
cea Mălăieru. ,,Mai cu- 
rînd 6ă murim decît să 
mai suferim ca în trecut** 
declarau deputății țărani 
în Adunarea ad-hoc a 
.Moldovei. în Muntenia 
se exprima voința țără
nimii de a-șl spune cu- 
vîntul în fixarea structu
rilor noului stat româ
nesc: „Că noi, români 
țărani plugari, ca partea 
cea mai însemnată a u-

rea integrală și depășirea 
sarcinilor de plan — în
deosebi la cărbune și în 
realizarea investițiilor — 
corespunzător prevederilor 
hotărîrilor de partid și 
biectivelor ce ne revin 
Planul național unic 
dezvoltare economică 
socială a țării noastre

de
Și 

pe 
anul 1984. înfăptuirea a- 
cestui deziderat major tre
buie să ocupe locul cen
tral în acțiunile organiza
țiilor de partid din Vale^ 
jiului, să ^constituie preo
cuparea primordială a co- 
muniștilo'" — mineri, in
gineri, maiștri și tehnici
eni — chemați ca în a- 
cest an să dea măsura an
gajării plenare în 
zarea obiectivelor 
lite de partid. Este 
în care cele două 
mente politice de 
nătate națională — a 40-a 
aniversare a Eliberării pa
triei și Congresul al XIII- 
lea al partidului — tre
buie întîmpinate cu cele
mai bune "realizări, în toa
te domeniile de activitate.

reali- 
6tabi_ 

anul 
eveni- 
însem-

Instantaneu din timpul 
instruirii 

Comitetului 
de partid LuțTeni ins
truiri care se desfășoa
ră ‘ in toate localitățile 
municipiului nostru. 

Foto; Șt. NEMECSEK

personală. Deținătorii au
toturismelor înmatricula
te în luna ianuarie 
așteptați la aceste 
re pe tot parcuisul 

■Se recomandă însă 
ceastă importantă
să nu fie amînată pînă in 
ultima zi. pentru evita
rea aglomerării. (l.M.)

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU

sînt 
atelie- 
lunii. 

ca a-
lucrare

na mecanică din orașul 
Dr. Petru Groza, prin co
laborarea fructuoasă din
tre un colectiv de prepa
ratori în frunte cu ing. A- 
lexandru Hadnagy. o echi
pă de la uzina producă
toare și proiectant.

în aceste zile, construc
torii au atacat lucrările la 
cea de-a doua etapă de 
extindere și modernizare 
a preparației din Petrila. 
Din informațiile primite de 
la tovarășul Carol Loy, di
rigintele de șantier, am a- 
flat că se fac demersuri 
pentru construirea în 
cinta vechii preparați!
uhei instalații de ramble- 
iere. O problemă priorita
ră o constituie finalizarea 
în cel mai scurt timp a 
silozurilor, care să asigu-

nei țări autonome, avem 
■dreptul netăgăduit d-a 
lua parte la viitoarele a- 
dunări care vor 
Constituția țării și 
rile din năuntru**. 
nimea. clasa cea 
asuprită, își lega 
nire nădejdile de a se e_ 
libera din jugul strivitor 
al clăcii, de a redeveni 
stăpînă pe pămîntul de 
care fusese deposedată 
de boieri de-a lungul 
veacurilor.

Muncitorimea — meș
teșugarii și calfele — pre
cum și alte pături de tîr- 
goveți, mi :i comercianți 
și negustori concepeau 
actul unirii ca punctul 
de plecare pentru înlă
turarea privilegiilor feu
dale, pentru dezvoltarea 
activității economice, 
pentru dobîndirea unor 
drepturi și libertăți de
mocratice. Lupta "mase
lor, mai cu seamă în a- 
ceste momente decisive 
ale exprimării poziției 
față de hotărîrea mari-, 
lor puteri, a fost însufle
țită de acțiunea viguroa
să. energică a intelectu
alității progresiste, a oa
menilor politici patrioți. 
Pentru a asigura acțiu
nea unitară a celor două 
adunări, Dimitrie Bră-

Din demaraj, 
constant la înălțime

(Urmare din pag. I) 

400 ml de lucrări mi- 
precuin 

cite va

cei 
niere peste plan, 
și economiile de 
milioane, din care un rol 
hotărîtor au avut cei 
600 000 kWh energie elec
trică, tot aceste brigăzi 
a lui Blaga și Matyuș, cu 
minerii și electrolăcătu- 
șii lor, tot ele au hotărît 
și demarajul meritoriu al 
sectorului în noul an. 
Brigada lui Matyus Las- 
zlo a extras în prima de
cadă o producție supli
mentară de peste 12u0 to
ne, debulînd în anul ‘84 
cu randamente de vîrf cu 
care și-a menținut cons
tanța depășirilor și pe a- 
nul trecut, adică de 18—20 
tone pe post. Minerii și e- 
lectrolăcătușii brigăzii au 
pășit în noul an cu ace
lași abataj model — des
chis în luna decembrie — 
cu aceleași utilaje moder
ne, întreținute cu aceeași 
competență, tăspundere și 
pasiune — certitudini 
noilor reușite.

Deși cu o depășire 
puțin substanțială un 
but promițător a avut în 
noul an și brigada lui Mi
hai Blaga. Depășirea în 
prima decadă este de 600 
tone, dar meritul brigăzii 
e cu atît mai mare, cu cit 
producția suplimentară s-a 
realizat în condiți^ tectoni
ce deosebit de dificile, cau
zate de presiunea excesi
vă "Și intercalații sterile, 

ale

mai 
de-

re eliminarea strangulări, 
lor de pe fluxul transpor
tului și prelucrării 
bunelui de la cele 
întreprinderi mifiiere 
nă în preparație, de 
preparare pînă 
ducția finită de 
Șeful șantierului 
al I.C.M.M.. ing. 
tin Dincă, ne-a 
că în cea de-a doua etapă 
eforturile constructorilor 
vor fi concentrate spre fi
nalizarea obiectivelor pri
oritare, de care depinde a- 
sigurarea fluxului continuu 
'de preparare.

Pe șantierul extinderii 
și modernizării Prepara
ției " ~
rat 
din 
Iar 
ficiarul demonstrează prin 
fapte demne de laudă că 
știu să-și onoreze angaja
mentele.

i „ ia 
semicocs. " 
1 P -trila 
Constan- 
asigurat

tianu, fost secretar 
Comitetului Central 
mocratic European, cons- 
tiuit la Londra (1851), 
patriot unionist, s-a de
plasat la Iași spre sfîr- 
șitul lunii septembrie 
1857, unde a avut "între- 
vederi cu fruntașii mol
doveni ai mișcării pen
tru unire; apoi după în
ceperea lucrărilor Adu
nării ad-hoc de la Bucu
rești s-a menținut o ne
întreruptă legătură epis
tolară între conducătorii 
Partidei naționale din 
cele două țări. într.o a- 
dresă trimisă de Aduna 
rea ad-hoc a Țării Româ
nești celei din Moldova 
se spunea: „Frați iubiți, 
d-acum fie-ne soarta cît 
de contrarie, unirea este 
făcută pentru noi. Date
le de 7 și 9 octombrie 
sînt date memorabile* 
pentru patria noastră. Le
gătura ce contractăm azi 
împreună am proclama
t-o în fața lumii întregi ■ 
și Unii și alții**, 
le Divanurilor 
concretizate în 
le celor două

Voturi- 
ad-hoo 

hotărî ri- 
adunări. 

prezentate puterilor 
rante au exprimat 
ță nestrăfnutată de 
tate politică".

(Va urma)

ga- 
voin- 
uni-

în 
Și, 

acestei

în condițiile angajării fer
me a brigăzii de a învin
ge greutățile, de a-și afir
ma vrednicia cel puțin 
pe măsura anului ‘83, cînd 
a ocupat primul loc 
întrecerea pe sector, 
pentru realizarea 
ambiții, se întrezăresc pre
mise certe. Pînă la sfîrși- 
tul lunii, brigada va ter
mina actualul panou ce-1 
exploatează și va deschide 
un nou abataj dotat cu 
complexul me
canizat S.M.A. 2. Noul pa
nou a prins contur prin 
lucrările miniere execu
tate în devans de brigăzi
le de pregătiri ale lui Pe
tre Betbe, Constantin 

Ene, Dumitru Boboc, iar 
brigada lui loan Racso 
specializată în echiparea 
abatajelor, a început mon
tarea noului complex, fi

ind hotărîtă să o termine 
în timp record, adică în 
mai puțin de 20 de zile.

. „Capacitățile de produc
ție le avem asigurate pe 
întregul an“, ne spune bri
gadierul I libai Blaga. Deci 
cîmp de afirmare a destoi
niciei există pentru fleca
re brigadă, pentru fleca
re miner. „Noi, minerii, 
electrolăcătușii, vom face 
totul pentru valorificarea 
întregului potențial tehnic 
al sectorului, prin folosi- 

'rea intensivă a utilajelor, 
a timpului "de lucru. Va 

■fi principala noastră di
recție de acțiune pentru 
a fi la înălțimea sarcini
lor noului an“.

LCLt.lt


VINERI. 13 IANUARIE 1984 Steagul roșu

acti- 
și 11- 

ca din

Din Valea Jiului, spre centrele de prelucrare

tot

din

fost puse

rînd

nu

va- 
de

marim a i
de locatari 

acestora evi- 
: asociațiile

fier 
e- 

mai 
pre- 

de

Constantin Truș-
chici, din cadrul Cooperativei „Straja** Lupeni, ini»
timpul unei intervenții de urgență solicitate de un
client. Unitatea unde lucrează apreciatul meseriaș a
fost deschisă in nltima parte a anului trecut In noul
centru civic al orașului Lupeni.

Foto: Șt. NEMECSEK

MATERIALE REFOLOSIBILE 
î n c a n t i t ă ț i

Avînd în vedere importanța economică deosebi
tă a recircuitării unor cantități cit mai mari de ma. 
teriale, recuperarea acestora in scopul refolosirii tre
buie considerată ca o sarcină permanentă atît a 
C.R.C.A.D. cît și a întreprinderilor, instituțiilor și ce
tățenilor. Pentru înțelegerea și transpunerea in via
ță a acestei cerințe se insistă foarte mult in prezent. 
Cu ce rezultate in acest domeniu a încheiat anul 1983 
Centrul de recuperare, colectare, achiziții și desfaceri 
-din Petroșani ? Ne răspunde Vasile Deaconu, șeful 
centrului.

— Centrul nostru a în
cheiat bilanțul anului 
1983 cu rezultate superi
oare față de anul 1982 
la aproape toate sorti
mentele cuprinse în no
menclatorul de colecta
re. Este vorba de peste 
2000 tone de materiale 
refolosibile mai mult fa
ță de anul 1982. La 
vechi (oțeluri), spre 
xemplu, s-a colectat 
mult decît în anul 
cedent cu peste 2000
tone, iar la hîrtie-carton 
cu peste 150 de tone. Fa
cem prima referire la a- 
ceste materiale deoarece 
și cerințele economiei 
naționale au fost mai 
mari la ele, iar preocu
parea întreprinderilor 
pentru valorificarea lor 
la fel. Se pot enumera în 
acest sens întreprinde
rile miniere Lupeni. Pe- 
trila, Vulcan, I.P.C.V.J.

, care și-au realizat și de
pășit sarcinile de preda
re. Le adresăm mulțu
miri împreună cu în
demnul de a se preocu
pa și în acest an la fel 
de stăruitor de recupe
rarea și valorificarea 
materialelor refolosibile.

Sînt și unități* mi-

de 
zile

X.
B C.G., Petroșani: Si

tuația nu mai este cea 
semnalată de dv., în urma . 
acțiunii de evacuare a re
ziduurilor din cartierul 
Aeroport întreprinse 
E.G.C.L. în primele 
ale lunii ianuarie.

■ REMUS MICLEA, 
Petroșani: La punctul ter
mic nr. 11, de unde nu e- 
rați asigurați corespunză
tor cil apă caldă, s-a rea
lizat în urmă cu cîteva zi
le un nou branșament de 
apă rece. Ca urmare a 
acestei lucrări, așa cum 
am aflat de la biroul teh- 
pic al E.G.C.L., aprovizi
onarea cu apă caldă a blo
curilor servite de punctul

niere care nu și-au ono- 
fat sarcinile ?

— Da, minele Livezeni 
și Bărbăteni, care dis
pun de rezerve mari de 
fier vechi. La sortimen-
iiuiiHUiiiuuuMiiuHHiiuiHiiiiiiiiiiiMummiiumHiih

Râspunzînd cerințelor economiei naționale
vmmmm/mmmmmmummmtmumummrtMtmu 
tul hîrtie-carton ne-au 
sprijinit mai mult I.M. 
Petrila, I.C.S. Mărfuri 
Industriale, I.P.C.V.J., 
I.F.A. Vîscoza Lupeni, iar 
printre unitățile care nu 
și-au onorat sarcinile la 
hîrtie se numără I.M. Li
vezeni. cooperativa „Stra
ja* Lupeni, întreprinde
rile comerciale, cu ex
cepția I.C.S.M.f. Petroșani.

— Cum a sprijinit 
populația acțiunea de re
cuperare a. materialelor 
refolosibile ?

— în 1983, de la popu
lația municipiului s-a co
lectat cu peste 60 tone 
de hîrtie-carton mai mult 
decît In anul precedent, 
cantitate colectată atît 
la sediul centrului cît și 
prin cele 6 puncte de 

. colectare din municipiu, 
. precum și cu sprijinul

Răspundem cititorilor
termic nr. 11, între care 
și blocul 2 din Aleea. Tran
dafirilor, în care locuiți, a 
devenit satisfăcătoare.

■ VASILE CUCAILA, 
' de

comitetului a- 
locatari, de 

de bloc, aveți 
vă edificați a-

Petroșani: în calitate 
membru al 
sociațlei de 
responsabil 
obligația să 
supra cauzei care face ca 
etajele 3—4 ale blocului
52 (strada Aviatorilor) să 
nu fie aprovizionate satis
făcător cu apă caldă și, 
împreună cu E.G.C.L., să 
conveniți asupra soluției 
de rezolvare a problemei.

asociațiilor 
(din rîndul ; 
dențiindu-se
nr. 1, 10B și 16 din Pe
troșani și nr. 6 din Vul
can), și al școlilor. Evi
dențiez școlile generale 

și 7. Liceul in_ 
din Petroșani, 
și școlile

nr. 1, 5 
dustrial 
precum 
Lupeni,.

» — Au 
loare toate rezervele 
hîrtie și carton de care 
dispunem ?

— Nu se poate susține 
acest lucru atîta vreme 
cît prin containerele pen- 

tru reziduuri se mal ard 
ori ajung la gunoi însem
nate cantități de hîrtie, 
cartoane și ale materia
le care pot și trebuie să 
fie recuperate în vede
rea reîntrebuințării.

— Ce ar trebui făcut 
ca să se valorifice inte
gral rezervei» de mate
riale refolosibile ?

— în primul 
schimbată optica' în care 
a fost privită pînă 
demult această acțiune. 
Prin munca de educație 
trebuie să ajungem ca 
atît în întreprinderi, în 
instituții, în gospodăriile 
populației — în cartiere 
și pe străzi —, toate hîr_ 
tiile, cartoanele, restu
rile textile, metalele să 
fie strînse separat în re- 
cipienți și să fie valori
ficate. Un prim pas în

Dacă nu imediat, în pe
rioada Clnd timpul va 
deveni favorabil. Pentru 
curățirea subsolului, de
puneți comanda la dispe
cerat și, în raport de po
sibilități, veți fi serviți.

■ VIORICA IONESCU, 
Petroșani: în prezent, pro
gramul de furnizare a a- 
pei calde la blocurile 7, 
9, 11. și 13 din strada V. 
Roaită se respectă, iar 
acțiunea de zidire a tubu
rilor pentru evacuarea re
ziduurilor, care s-au do
vedit nepractice, conti
nuă. în scopul depunerii 

acest sens s-a făcut prin 
containerele puse la 
parte din blocurile 
cartierul Aeroport. Prin 
acestea s-au -valorificat 
primele cantități de hîr
tie, ele cultivînd la popu
lație preocuparea pen
tru recuperarea și valo
rificarea materialelor. 
Este necesar totodată ca 
centrul nostru să se în
grijească ‘de golirea mai 
operativă a acestor con
tainere, de găsirea unui 
spațiu corespunzător 
pentru subcentrul de co
lectare din Petroșani. O 
bună parte din greutăți
le și neajunsurile din 
activitatea noastră vor 
fi înlăturate odată cu re
alizarea, începînd din a- 
cest an, a noii investiții 
proprii constînd din de
pozite, platforme de pre
lucrare și o linie de ga
raj dotate cu utilaje 
mare capacitate, 
gîndirn, de asemenea, 
mărirea numărului 
puncte fixe și mobile 
colectare, precum și 
intensificarea 
gandei pe această 
mă. Pentru anul 
dorim furnizorilor 
tri îmbunătățirea 
vității de colectare 
vrare. astfel
Valea’ Jiului să plece spre 
capacitățile de prelucra
re, pe lîngă cărbune, can
tități tot mai mari de 
materiale refolosibile, a- 
tît de necesare economi
ei noastre naționale.

Interviu realizat de 
Toma TAȚARCA

propa-

reziduurilor veți primi 
containere.

■ MARIA STEPA, Lu
peni: Pe bază de dovezi 
certe, puteți refuza plata 
serviciilor de care nu ați 
beneficiat din partea 
E.G.C.L. Lupeni. Dacă nu 
reușiți să vă faceți înțe
leasă în cadrul unor dis
cuții cu cei în cauză, ini- 
țiați acțiune la comisia de 
judecată de la consiliul 
popular. Comisia va ana
liza situația, inclusiv ne
temeinicia introducerii po
pririi pe retribuție, și va 
hotărî calea justă de solu
ționare a problemei ce vă 
privește.

Șeful unității nr. 19 radio-TV,Șeful unității nr. 19 radio-TV. Constantin Truș- 
chici, din cadrul Cooperativei „Straja** Lupeni, in 
timpul unei intervenții de urgență solicitate de un 
client. Unitatea unde lucrează apreciatul meseriaș a 
fost deschisă in nltima parte a anului trecut In noul 
centru civic al orașului Lupeni.

Foto: Șt. NEMECSEK

Intervenim la sesizarea 
dumneavoastră

,,Blocul nostru, C-23 din 
Aleea Muncii — Vulcan, 
nu mal este asigurat cu 
apă caldă, așa cum a fost 
în anii trecuți* — ne-a 
scris Grigore Pănoiu, lo
catarul apartamentului nr. 
21 al acestui bloc. Da, to
varășe Pănoiu, ni s-a con- 
fii mat că așa au stat lu
crurile. Cauza insuficien
ței apei calde a descope
rit-o echipa de instalatori 
de la E.G.C.L. Vulcan, ve
nită, după cum ați văzut, 
la fața locului. Era deja 
frig și. de aceea, nu tre
buia să vă supărați pe oa
menii care se mai încăl
zeau la foc. Maistrul Pe
tru Munteanu ne-a preci
zat că a fost depistată o 
spărtură în conducta de 
alimentare cu apă caldă. 
Se putea oare constata a- 
cest lucru fără descoperi
rea canalului termic ? Re
medierea defecțiunii a ne
cesitat înlocuirea a circa 
100 ml de conductă ero
dată de rugină, în 
ile în care nu se 
tipul de conductă 
tiv. Procurarea 
în cîteva zile V-a făcut să 
ciedeți că lucrarea a fast 
abandonată înainte de eli
minarea cauzei insufici
enței apei calde. Această 
părere nu expi imă reali
tatea. Pînă la ui mă defec
țiunea a fost remediată, 
iar de la începutul lunii 
decembrie blocul C-23 —
după cum ne-a spus 

condiți- 
găsea 

respec- 
acesteia

maistrul Petru Munteanu 
—, este asigurat cu apă 
caldă în mod corespunză
tor. Nu s-a putut reface 
pînă acum acoperirea ca
nalului termic, pentru că 
nu sînt dale bune, în lo
cul celor care s-au spart 
în timpul lucrării. Aceas
tă operație urmează să fie 
realizată după procura
rea dalelor necesare.

Cît privește sesizarea lo
catarului Dumitru Ciurea 
din blocul 2b, scara I, a- 
partarrtentul 16, tot din 
Aleea Muncii — Vultfan. 
se pare că încălzirea in
suficientă a apartamente
lor de la etajul II în sus 
se datorește și sustrageri
lor de apă caldă practica
te de unii locatari. Insta
latorii de la E.G.C.L. Vul
can au depistat asemenea 
acte în blocurile 5, 7 șl 9, 
legate la același punct 
termic nr. 8 de la care este 
încălzit și blocul dv. Cu 
alte cuvinte, locatarii, ve
cini de bloc cu dv. își re
zolvă problemele pe sea
ma dijmuirii confortului 
locatarilor de la etajele 
superioare 'ale blocului 
dv. în condițiile restricți
ilor de 
talației 
raturii 
capabili să asigure încăl
zirea corespunzătoare a 
apartamentelor necesită 
timp și un consum supli
mentar de agent termic 
primar.

apă, umplerea ins- 
șl ridicarea tempe- 
apei la parametrii

(Urmare din pag. I)

tor fără probleme deosebi
te, am pus în funcțiune 

‘două noi capacități de 
producție și va încheia lu
na cu un plus de 500 de 
tone de cărbune. In secto
rul III, care se află la 
plan, mai sînt unele pro
bleme de rezolvat, dar își 
va păstra ritmul de ex
tracție. Sectorul II are ce
le mai mari realizări de la 
începutul anului — peste 
J20G tone -ie cărbune ex
tras suplimentar. Reali
zările constituie un veri
tabil reviriment pentru că 
acest sector anul trecut a 
înregistrat peste 40 000 to
ne sub plan. Prin îmbu
nătățirea tavanului de 
rezistență, generalizat ia 
toate abatajele frontale din 
sector, producția 
zilnică a crescut 
500—600 tone, cît 
în 1983, la 850 de
'84 cu vîrfuri de oeste 1000 
de tone. Nu vor slăbi rit
mul nici în continuare.

Sectorul care are întă 
unele probleme mai seri
oase de rezolvat — și as. 
ta o 
de o lună, o lună și jumă
tate 
Odată cu rezolvarea

medie 
de la 
realiza 
tone în

vom face în decurs

este sectorul l.
a-

colectiv la recu- 
minusului acu-

urmare, condiții 
rea- 
pre- 

pentru

cestor probleme va trece 
și acest 
perarea 
mulat

Prin 
avem create pentru 
Uzarea integrală a 
vederilor de plan 
acest an.

Vom recupera minusul în
registrat în prima deca
dă și ne vom realiza pre-

I) 

vederile de plan ale lunii 
ianuarie, ca dealtfel 
ale trimestrului I. și 
întregului an 1984“.

2. ILIE PADUCEL: , 
ganizația noastră de 
tid a tras 
necesare din 
ie anului trecut — mă re
fer ia nerea lizarea sarci
nilor de plan —. |i este 
hotărîtă să-și îmbunătă
țească în acest an stilul 
și metodele de muncă ast
fel îneît să ne situăm , în 
rîndul unităților fruntașș.

Pentru aceasta 
neapărat să 
pundereat 
tea fiecărui 

„Or- 
par 

învățămintele 
neîmpiiriii i-

trebuie 
creștem răs- 
-esponsabilita- 
membiu de

partid, a fiecărui om al 
muncii față de îndeplini
rea sarcinilor care-i revin 
pe linie politică, și profe
sională. Or. aceasta nu se 
face fără o informare te
meinică a tuturor cu toa. 
te sarcinile care ne 
vin din hotărfrlle 
partid, ale organelor
perioare și a propriilor ho- 
tărîri. în această direcție, 

re
de 

su-

au 
de
Și 

de

a informării, am ridicat 
nivelul instruirilor la care 
au participat membrii de 
partid, cu funcții de răs
pundere în cadrul organi
zațiilor de partid 'și care, 
la rîndul lor, în cadrul 
transmiterilor de sarcini 
informat toți membrii 
partid cu problemele 
sarcinile ce le avem 
rezolvat. Asfgurînd infor
marea am trecut la repar
tizarea sabinilor concrete, 
cu termene, pe membrii 
de partid, instituind un 
sistem care ne permite și 
o mai bună activitate de 
control a îndeplinirii sar
cinilor încredințate. înlru- 

cît sarcinile nu sînt ab
stracte, ci concrete, luate 
din activitatea noastră 
practică.

Vom elimina, acolo, un
de mai «xistă, formalismul 
în discuțiile individuale, 
cu membrii de partid. A- 
vem convingerea că aceas
tă formă a muncii de 
partid are o mare putere 
de inf'uențare a întregii

a- 
sti_

Și

activități, ca dealtfel și 
munca de la om la om.

Sigu’, vom acționa pen
tru creșterea roiului 
dunărilor generale în 
mutarea comuniștilor

’ prin ei a tuturor oameni
lor muncii la o participa
re mai activă la îndepli
nirea prevederilor de plan, 
țelul nostru al tuturor".

3. DUMITRU RĂSCO
LEAM: „Și la mina noas
tră întărirea ordinii și dis
ciplinei și stabilizarea ca
drelor constituie proble
mele principale pe care 
trebuie să le rezolve or
ganizația de sindicat. Din
tre metodele folosite pen- 

tru întărirea ordinii și 
disciplinei amintesc: dis
cuțiile cu cei care ne ere. 
ază problema, discuții pe 
care le consemnăm, și 
nu pentru a ne justifica 
activitatea, ci pentru a ști 
ce s-a discutat, ce i s-a 
recomandat omului și ce 
probleme a ridicat, astfel 
îneît la următoarea discu
ție, dacă va mai avea loc

ț;

la ve-' 
indis- 
mun- 

cunos-
pe care 

u vom lăr- 
acțiune.

să putem reveni și 
chile manifr.tări de 
ciplină și ..judecata 
citorească" metodă 
cută, eficientă și 
o vom extmde, 
gi sfera de

Pentru Stabilizarea per
sonalului muncitor, ne-arn 
propus, și am început să 
trecem la acțiune, să dăm 
o formă nouă discuțiilor 
pe care Ie organizăm eu 
nou incadrații în între
prindere. Vom aduce la 
discuții — ^pentru a pur
ta un dialog mai convin
gător — și ce cei care au 
c vechime de 5—6 luni și 
care au cunoscut de acum 

avantajele diferite de ac
tivitate in subteran. E- 
xemplul celor din urmă 
este mai -convingător • de
cît orice expunere. Pe cei 
care sîntem convinși că 
vor să rămină în cadrul 
întreprinderii noastre îi 
stimulăm, printre altele, 
și cu oferirea ur.el garso
niere (cu două locuri) în 
tr-un bloc, care ne apar
ține, în Petrila. Practic 
pentru, cei care au gînduri 
serioase, .ămmul de ne_ 
familiști din Lonea este 
doar o etapă. Totodată pe 
fiecare nou încadrat, cău
tăm să-1 convingem să 
urmeze cît mai grabnic 

cursurile școlilor de ca
lificare care le oferă, du
pă absolvire. importante 
avantaje materiale prin 
creșterea retribuției. Un 
alt aspect, întreprinderea 
noastră a desemnat un ca
dru care se ocupă de noul 
încadrat, de la sosirea în 
Valea Jiului și pînă în
cepe instructajul.

Bineînțeles, sînt cîteva 
dintre preocupările noas
tre, cele mai importante 
acțiunile întreprinse de 
organizația de sindicat fi
ind mai numeroase și toa
te orientate spre îndepli
nirea prevederilor de plan.
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Puștiul" Ultima par-

Washîngton
FILMESchimb de mesaje între 

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru al 

Republicii India

Declarația premierului 
Consiliului de Stat

I I

DELHI 12 (Agerpres) — 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei 

’Elena Ceaușescu atl fos. 
transmise primului minis
tru al Republicii India, 
președintele partidului Con
gresului Național Indian (I), 
Indira Gandhi, un căldu
ros mesaj de salut și pri
etenie, de sănătate și fe
ricire personală, împreună 
cu cele mai bune urări de 
progres și prosperitate po
porului indian prieten.

Exprimînd calde mulțu
miri, primul ministru In
dira. Gandhi a r ugat să 
se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu 
cordiale urări de sănăta
te. fericire personală și 
succes, de pace, prosperi
tate șl progres poporului 
român prieten.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către primul ministru 
ind ian a tovarășului V a - 
sile Pungan, ministrul co
merțului exterior și coope
rării economice internați
onale. ’ •

al R. P. Chineze
WASHINGTON 12 (Ager

pres). , îrțtr-tHi interviu a- 
cordat televiziunii ameri
cane. premierul Consiliu-

probleme, între care poli
tica S.U.A. față de țările 
lumii a treia, față de si
tuația din Orientul Mijlo-

lui de Stat al R. P. Chi- ciu și America Centrală — 
neze, JZhao Ziyang, aflat 
în-vizrtă oficială în S.U.A., 
a relevat că în anumite 
probleme internaționale 
R.P. Chineză ș» S.U.A. au 
poziții similare sau iden
tice dar, a spus el, între 
cele două țări există deo
sebiri de păreri în alte

relatează agenția China 
Nouă. ‘ ’

în legătură cu relațiile 
dintre R.P. Chineză șl*Sta- 
tele Unite, premierul a 
declarat că obstacolul esen
țial în calea dezvoltării a- 
cestora rămtne problema 
Taiwan ui ui.

i

PETROȘANI — 7 No. 
îembrie: Balul de sîmbă. 
fă seara; Unirea: Adio, 
dar rămin cu tine; Pâ- 
rîngui: Căruța cu mere.

LONEA i Secretul ci_ 
fruluL < ■

ATENA 12 (Agerpres) — 
Comitetul „Mișcarea mun- 

Pierre-Ellîott citorilor pentru pace ‘ și 
dezarmare" din Salonic 
(Grecia) a adresat popu
lației elene apelul de a-și 
intensifica eforturile con
sacrate realizării dezarmă- 

dezarmăriî, cu participarea rii și apărării păcii. Scopul 
celor cinci puteri nuclea
re — S.U.A., UB.S.Ș., Fran
ța, Marea Britanic și Chi
na, care sînt, în același 
timp, șl membre permanen
te ale Consiliului de Secu
ritate — informează agen- 

: țille Associated Press și
France ITesse.

« în virtutea acestei ..cali
tăți, statele respective au 
drept de veto, dar și obli
gația de a avansa inițiat! «e 
concrete pentru soluționa^ 
rea marilor probleme ale 
omenirii. .

NEW YORK 12 (Ager
pres). — Primul ministru 
al Canadei.

JFrudeau, a propus secre
tarului general al O.N.U. ca 

.organizația mondială să 
ia inițiativa organizării U- 
tiei reuniuni în problemele

TOKIO 12 (Agerpres). — 
Secțiuni ale Consiliului ja
ponez pentru interzicerea 
armelor nucleare și cu hi
drogen și ale Comitetului 
nipon pentru pace din pre
fectura Kanagawa au dat 
publicității o declarație de 
protest împotriva intrării 
navelor militare america
ne —. cu armament ato
mic la bord în porturile 
japoneze, Exprindodu-șî 
protestul împotriva prezen
ței armamentului nuclear 
american pe teritoriul Ja-

.. Proiect
de reglementare 

globală 
a problemei 

cipriote

I f
1

I
I
I

AN1NOASA ; Lintea.
VULCAN. — Luceafă

rul: Melodii la Costinești.
LUPENI — Cultural: 

Marele vals. I-1I.
URICANI : Iubire 

ră soare.

15.35 Viața culturală.
15.45 O melodie pe a- 

dresa dv.
15,50 La volan — emi

siune pentru condu
cătorii auto.

16,00 Emisiune în limba 
germană.

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,20 Actualitatea 
conomie.

20.35 Muzică ușoară inter- 1 
pretată de Cornel | 
Constantiniu.

20.45 Cadran mondial.
21,05 Telefilmoteca 

aur Fory Etterle.
— Medalion cine
matografic teatral.

21.45 Telejurnal (parțial 
color).

in e

TV

15,00 Telex.
15,05 Teleșcoală.

■ 15,20 Ecran de vacanță :

de

memen

încadrează direct sau prin transfer

acestor acțiuni, se spune în 
apel, trebuie să fie lupta 
pentru eliberarea Europei 
de arma nucleară, pentru 
pace și dezarmare. în *- 
pel se relevă că muncitorii 
din Salonic se află în pri
mele rîhduri ale mișcării 
pentru Crearea de gone poniei, organizațiile pentru 

în Balcanidenuclearizăte
ca și în alte regiuni ale 
continentului 
Totodată, apelul 
ființarea bazelor 
americane de pe 
Greciei.

pace nipone cer autorită
ților să respecte neabătut 
cele trei principii nuclea
re înscrise în constituția.

a

european.
cere des-

militare țării : de a nu importa, 
teritoriul nu dispune și a nu .pro

duce. armament nuclear.

• TEL AVIV Dus.â 
cum a anunțat Biroul cen- . țiaîi, 
trai de statistică israelian, 

! deficitul comercial al 
L Israelului a crescut anul 

trecut cu 17 la sută, ajun- 
gînd la 3,47 miliarde dolari. 
Potrivit datelor publicate 
exporturile s-au redus cu 
3 la sută, iar importurile au 
sporit cu 4,5 la sută. De
fies tul balanței de plăți a

totalizat anul trecut 5,1 • LONDRA — Viaturi
miliarde dolari. puternice, atingînd uneori

viteză de uragan, s-au a- 
La bătut miercuri și joi asu

pra Scoției și nordului An
gliei, provoctad accidente 
ce s-au soldat cu trei 
morii. Mai multe nave a- 
flâte pe mare au: fost o- 
bligate să se adăpostească 
în porturi.

• VIENTIANE •
Vientiane a avut Ioc ple
nara C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Lao- 

în cadrul căreia au 
fost analizate rezultatele 
obținute în dezvoltarea 
ecortomieo-socială a haosu
lui și s-au stabilit obiecti
vele planului economic pe 
anul 1984.

Secretarul general al 
C.C. al P.P.R.L.. Kaysone 

* Phomvihane a rostit 
cuvîntare la plenară.

Duminică, 15 ianuarie
9,00 Almanahul familiei.
9,30 De strajă patriei.

10,00 Muzica pentru toți.
10,30 Viața satului (părți 

al color).
11,45 Lumea copiilor.
13,00 Album duminical 

(parțial color).
18,00 Film serial : „Viața 

lui Leonardo da Vin
ci". Episodul 4 (color).

18,35 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal (parțial 
color).

19.15 Concertul 'formați
ilor muzicale ale Ra- 
diotelevîziunii 

Tor).
20,00 Film artistici

„La răscrucea 
lor furtuni" 

‘(color). " 
21,30 Melodii de neuitat.
21,50 Telejurnal (parțial 

color).
Luni, 16 ianuarie

20,00 Telejurnal (parțial 
color}..

(co-

mari-

20,2© Arc peste timp:
ianuarie 1859-1984.
Unitatea românilor: 
aspirație permanen
tă și împlinirea 
torică.

20,35 Film artistic
riai:
„Pentru patrie".
Episodul 2 (color).

21,20 La zi în 600 de se
cunde.

21,30 Tezaur folcloric (par
țial color). ■

'21,50 Telejurnal (parțial 
color).

Marți, 17 ianuarie 
15,00 Telex. ' ' '
15,05 
15,25

Coruri celebre din o-
pere (color).

NAȚIUNILE UNITE 12 
(Agerpres). — Președintele 
Ciprului Spyros Kypflanou, 
a prezentat secretarului ge
neral al O.N.U. Javier Pe- 
rez de* Cuellâr un proiect 
de reglementare globală 
a. problemei cipriote, ca
re prevede, între altele, 
o întrevedere a sa cu li
derul comunității turco-ci- 
priote, Rauf Denktaș. Pre
ședintele Kiprianou, a su
bliniat că întrevederea poa
te avea loc oriunde, dar 
că este preferabil ca e& 
să se desfășoare în Cipru 
sau Ia sediul O.N.U., în 
prezența secretarului ge
neral al Națiunilor Unite. 
Kyprianou a adăugat că 
întrevederea propusă pre
supune renunțarea de că-1 
tre partea turco-cipriotă la 
orice planuri de secesiune 
sau divizare a teritoriului 
insulei, ca și respectarea 
rezoluției 541 a Consiliu
lui de Securitate. în toate 
aspectele sale.. (Rezoluția 
menționată declară nulă 
din punct de vedere Juri
dic proclamarea unilatera
lă a așâ-nbmitei „Repu
blici Turce s Ciprului de 
Nord“.) . I

16,10
20,00

20,20

Clubul 'tineretului.
Amfiteatru studen

țesc. *
Agrozootehnia pe 

înțelesul tuturor (par
țial color). 
Ecran de vacanță. 
Telejurnal 
color). 
Orizont 
ințjfic.

(parțial
tefinico-ști-

• conducători auto pentru autobasculante 
de 16 tone

Informații suplimentare kt sediul carierei 
din Cîmpu lui Ne'ag.

Mica publicitate
SCHIMB apartament, 2 

camere, cu similar sau 
garsonieră, Petroșani.- In
formații, strada 23 August 
Nr. 10 Bloc 55/3, Vulcan.

(57)

PIERDUT legitimație de1 
serviciu pe numele 
Ștefan, eliberijță de 
Paroșeni. O declar

•s

serviciu pe numele An
gliei Margit, eliberată 
Preparația Lupeni, O 
clar nulă.

PIERDUT certificat 
calificare fir. I, ajutor

nier, seria F Nr. 226644/1977. 
pe. numele Sipoș Istvan, 
eliberat de I.M. Aninoâsa

(55)
de 

mi*

Kacso
I.M. 

nulă, 
(mp) la 30 noiembrie 1978, Nr.

matricol 1250/77. îl declar 
nul.PIERDUT carnet de stu

dent pe numele Grfgpriu 
Constantin. eliberat de 
Institutul de mine Petro
șani. îl declar nul. (52) 1

21,20 Videoteea internați
onală (parțial color). 
Telejurnal (parțial, 

color).
Joi, 1° ianuarie .-
Telex.
Popasuri muzeistice: 
Șase milenii în stră-

21,45

15,00
15,05

Teatru TVs
.Misiunea"
de Dan Târchilă (co
lor).

Telejurnal (parțial
color).

fiiHuri/irruiHiiiiHiiniiriuiitiiiMinit.-iniiniuMMumniin

PROGRAMUL ȚV
Miercuri, 18 ianuarie

15,00
15,25
15,30

20,00

limba
(parțial

(parțial

pe mapa

Telex.
Moment folcloric.
Emisiune în 
maghiară 
color).
Telejurnal 

color).
20,20 Stop-cadru

mond.
20,35 Amintiri muzicale.
20,45 Fotograme din rea

litate.

luciri de aur (II). 
(color).

15,2'5 Ecran de vacanță.
15,45 Studioul tineretului.
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
Actualitatea in eco

nomie.
Portativul fulgilor de 
nea. Muzică ușoară 
cu tineri interpreți.
Revista literar-artis- 

tică TV»

20,20

.20,35

20,50

PIERDUT legitimație de 
serviciu , pe numele Gavri_ 
lovici Viorica, eliberată de 
T.C. Vulcan. O declar nu
lă. : r ■ Y ...r,. (58) 
. PIERDUT carnet de stu
dent pe. numele Posa A- 
drian. eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. 
11 declar nul. x (5f>)

PIERDUT parafă cu ur
mătorul înscris : dr. Pre
da Ileaua, medic. O dec- 

PIERDUT legitimație de Jar nulă. (gO)

1859

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Ghiga Ion, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. îl declar 
nul. • (53)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Blăjan 
Ana, eliberată de Prepara- 
ția Lupeni. O declar hu
lă. . (54)

,.24 ianuarie
’ Î984. Uniți sub a 

patriei veșnică sțea“. 
21,10 Film artistic:

„Un pumn de note" 
(color)

22,05 Melodii îndrăgite.
22,20 Telejurnal (par 

color).
■Vineri, 20 ianuarie

al

15.00 Telex.
15,05 Politehnica TV.
15.20 Ecran de vacanță.
15.30 Viața culturală.
15,45 La volan,
15,55 Dialogul orchestre

lor.
16,00 Emisiune în 

germană.
16.30 închiderea 

mulfc.
20,00 Telejurnal

color).
20.20 Actualitatea 

nomie.
20,35 dntece pentru dv,
20,50 Gadran mondial.

limba

pi'ogra-

(parțial

în eco-

21,15 Campionatele euro
pene de patinaj ar
tistic de la Buda
pesta (color).

21,50 Telejurnal (parțial 
< color).
Sîmbătă, 21 ianuarie

13,00 
13,05

Telex.
La sfîrșit de săptă- 

mînă (parțial color). 
Columne ale trtoriei» 
Azi, municipiul Sla
tina.

16,45 Săptămîna politică 
19,00 “

19,20

19,36
20,10

21,00
21,50

22,00

Telejurnal.
Sport
(parțial color).
O melodie — 

dans.
Teleenciclopedia.
Film serial :
„Frontul invizibil",
(color^
Caravana umorului.
Telejurnal.
Sport.
(parțial color).
Invitații televiziunii,

un
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