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MULT CĂRBUNE

ANCHETAZlARULBn
la început ele an

i. , . \ - J .L. ..r. II -J.

I întreprinderea 
minieră Bărbăteni

Sarcinile de plan — 
realizate ritmic, integral

1. Măsurile întreprinse vă asi- organizațiile de partid pentru 
gură condițiile îndeplinirii pre- îndeplinirea planului? 
vederilor de plan pe 1984? Cum
incheiați luna ianuarie și trimes- 3. Ce măsuri și acțiuni și-a 
frul 1 ? propus organizația de sindicat

2. Ce măsuri politice întreprind in sprijinul producției?

Azi răspund : ing, OVIDIU AVRAMESCU, directorul minei, IOAN 
MONDOCA, secretarul comitetului de partid și președintele consiliului 
oamenilor muncii, ZAHARIE PARASCA, președintele comitetului sin
dicatului.

„Plusul trimestrului I va fi de 
3000 tone de cărbune cocsificabil"

L Ing. OVIDIU AVRA
MESCU : „în anul acesta 
indicatorii de plan sînt 
mai bine corelați (și afirm 
aceasta pentru că anul 
trecut, în condițiile In 
care am extras cu 100 000 
tone de cărbune mai mult 
decît în anul 1982, nu 
ne-am îndeplinit prevede
rile de plan), ne vom 
realiza integral prevederi
le de plan. Pentru aceasta 
am deschis și pus în

funcțiune noi capacități de 
producție, care asigură o 
creștere de producție de 
200 tone de cărbune pe 
zi. Am concentrat pro
ducția în stratul 5 din 
blocul X. Avem un nu
măr sporit de brigăzi de 
pregătiri — cu 6 mai mult 
decît anul trecut _ pen
tru a asigura în continua
re linia de frent necesară. 
Pentru urgentarea aces
tor lucrări vom introdu

Dorin CHETA

ce șl o combină de îna
intări în cărbune. Doresc 
să precizez că avem asi
gurate capacitățile de 
producție necesare în
deplinirii integrale a pre
vederilor de plan.

O problemă cu care 
ne-am confruntat anul 
trecut, dar pe care sîn-

(Continuare în pag. a 3-a)

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste' România, a avut 
loc, marți, 17 ianuarie, la 
Sinaia, o consfătuire de 
lucru privind activitatea 
în agricultură și îndeosebi 
dezvoltarea mai puterni
că a producției vegetale 
și animale în gospodări
ile personale ale membri
lor cooperativelor agrico
le de producție și în gos
podăriile producătorilor 
particulari, în vederea în
făptuirii și în acest sec
tor a importantelor obiec
tive stabilite de Congresul 
al Xll-lea și Conferința 
Națională ale partidului.

La sosire, conducătorul 
partidului șl statului nos
tru a fost întîmpinat de 
participant! cu cele mai 
calde sentimente de dra
goste și stimă, cei pre- 
zenția scandînd cu însu
flețire „Ceaușescu — 
P.C.R.

împreună cu secretarul 
general ai partidului, în 
prezidiu au luat loc tova
rășul Constantin Dăscălescu.

...........u - - ------------------------- -» .. .. I . ■„■■■ «-.II." • ......... .

Concepția și acțiunea revoluționară a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, la baza progresului societății noastre socialiste

Afirmarea pregnantă
ă autoconducerii muncitorești
Abordînd în mod crea

tor problemele concrete a- 
le dezvoltării economiei 
naționale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a elaborat șl 
fundamentat o concepție 
modernă, originală, unita
ră și de perspectivă pri
vind etapele și mecanismul 
de funcționare a economiei 
românești. în centrul ope
rei de elaborare și funda
mentare teoretică a proble
melor făuririi societății so
cialiste multilateral dez
voltate și a acțiunilor prac
tice pe care le implică, se
cretarul general al parti
duluia situat, ca una din 
problemele cardinale 
participarea activă, . conș

alți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat.

La lucrări au participat 
primii secretari și se
cretarii cu probleme de 
agricultură ai comitetelor 
județene de partid, cadre 
din conducerea Ministeru
lui Agriculturii și Indus
triei Alimentare, Uniunii 
Naționale a Cooperative
lor Agricole de Produc
ție, a altor ministere și 
instituții centrale, direc
torii generali și directo
rii cu producția zooteh
nică ai direcțiilor județe
ne pentru agricultură și 
industrie alimentară, pre
ședinții- uniunilor jude
țene ale cooperativelor a- 
gricole de producție, pre
ședinții comisiilor jude
țene ale producătorilor a- 
gricoli din localitățile ne
cooperativ izate, primari de 
comune, specialiști, țărani 
cooperatori și cu gospodă
rii particulare din diferite 
zone ale țării, cu bogată 
experiență în creșterea 
animalelor, în obținerea 
de producții agricole ridi
cate. . v.:

în cadrul consfătuirii au 

tientă și responsabilă' a 
clasei muncitoare, a celor
lalți oameni ai muncii, la 
conducerea directă, nemij
locită a diferitelor sec
toare de activitate și a so
cietății în ansamblul ei. 
Prin activitatea șa teoreti
că și practică, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adus 
o contribuție esențială la 
instituționalizarea. în țara 
noastră a unui sistem com
plex de forme, metode și 
mecanisme în măsură să 
asigure participarea efecti
vă a celor ce muncesc la 
rezolvarea marilor proble
me ale edificării noii orîn- 
duiri în țara noastră. A 
fost creat astfel un sistem

luat cuvîntul numeroși par
ticipant. ' :: : :

Participant! la dezbateri 
au subliniat importanța a- 
cestei consfătuiri ce se în
scrie în practica întîlni- 
rilor permanente pe care 
tovarășul Nicolae 

Ceaușescu le are cu acti
vul de partid și de stat, 
cu cadrele de conducere, 
cu oameni ai muncii din 
toate domeniile de activi
tate, în vederea stabilirii 
direcțiilor principale de 
acțiune pentru dezvolta
rea multilaterală a eco
nomiei naționale, pentru 
realizarea unei calități noi 
în toate domeniile, pen
tru înflorirea patriei noas
tre socialiste. în cadrul 
consfătuirii a fost reliefat 
rolul esențial al secretaru
lui general al partidului 

în elaborarea și înfăptui
rea politicii de dezvolta
re armonioasă, susținută, 
a tuturor ramurilor eco
nomiei românești, realiza
rea unei agriculturi ini 
tensive, moderne, de înal
tă productivitate, factor

(Continuare în pag. a 4-a) 

modern, cu o profundă 
fundamentare științifică 

■și o largă deschidere de
mocratică, de organizare șt 
conducere planificată a ac
tivi tăț ti econqmico-scciale, 
corespunzător condițiilor 
concret-iștorice ale țării 
noastre, cerințelor care de
curg din dezvoltarea, for
țelor de producție și creș
terea gradului de comple
xitate a. economiei.

întreaga activitate de 
conducere, ca și mecanis-

Ioan UIFALEAN,
lector universitar, 

Institutul de mine Petroșani 

(Continuare în pag. a 2-a)

Săptămîna 
promicțiilor record
■ La zi, producția ex

trasă peste sarcinile de 
plan de colectivul I.M. Pa- 
roșeni este de 4 432 tone. 
Acest plus este constituit 
din cantitățile suplimenta
re extrase de cele trei sec
toare de producție: pitiș
I tone- — sectorul I, 
pi - 460 tone — sectorul
II și 2 748 tone — sectorul 
III.

Sporurile de producție 
s-au obținut prin depășiri
le înregistrate la producti
vitatea muncii: 640 kg/post 
în cărbune. (T.A.)

■ La Aninoasa, brigada 
care utilizează complexul 
mecanizat SMA-2 nr. 3 în 
blocul II, 6tratul 3, secto
rul I, cea condusă de Pa
vel Dediu a realizat luni, 
16 ianuarie, o productivi
tate a muncii de 19,9 to
ne/post (prevederile erau 
de 9,1 tone) obținînd 438 
-tone de cărbune. Și mi
nerii din formația lui 
Constantin Iacob, în aba
tajul frontal mecanizat lin 
blocul II, stratul 3, din 
același sector, au obținut 
13,87 tone/post față de 10.2 
tone cît era randamentul 
planificat, iar pe aceășcă 
bază au realizat o produc
ție de 333 tone de cărou- 
ne. (Ing.gA POP)

■re ■ .

în imagine, brigadi
erul Eugen Bănceanu, 
alături de șeful de 
schimb Gheorghe Ma- 
the și ortacul său, La- 
dislau Șomodi de la 
mina Livezeni.

Prima zi de lucru a 
anului a consacrat 
o nouă reușită în 

cadrul'finalizării comple-, 
xului de lucrări de la pu
țul cu schip al minei Lu- 
peni: darea în funcțiune 
a instalației automate de l a instalației automate de 

i presemnalizare, pornire și 
J c o n t r o 1 a ben-

1 CI P

Izilor transportoare. A- 
dică, din 2 ianuarie, cele trul principal energetic al 
două fluxuri de benzi prin sectorului XII _  trans

port, Vasile Muscariu :
— tntr-o singură lună, 

in decembrie am avut 
instalația de presortare — vreo 100 de defecțiuni la

care cărbunele extras pe 
puțul cu schlp din sub
teranul minei ajunge în

I
i

iar instalația benzilor. Aproa
pe că nu a trecut o 
să nu fim solicitați 
după-amiaza, chiar 
noaptea, peuțru interven
ții, remedieri, care au ne
cesitat, de multe ori, și 
2—3 schimburi. în ianua
rie, de cînd instalația a 
fost automatizată, nu am 
înregistrat nici o defec
țiune. Ce am cîștigat? Si
guranță în funcționarea

Ioan DUBEK | 
(Continuare în pag. a 2-a) | 
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concasorul-selector — L__ 
de aici în silozul prepara- 
ției, precum și benzile 
care preiau de la trom
mel șl duc la silozul fu- 
nicularulul sterilul rezul
tat după concasare, func
ționează toate în regim 
automatizat.
Care e avantajul automa. 

tizăril? Răspunde mais-

125 de ani de la
Unirea principatelor române

zi 
Și 
Și

Temelia făuririi 
statului național

Conștiința originii comu
ne a poporului și limbii 
române a trăit vie în ini
ma și mintea poporului 
nostru de-a lungul veacu
rilor. Ea a fost exprimată 
în felurite moduri, dar mal 
întîi prin însuși numele, cu 
care se numea pe sine 
neamul: român — rumân, 
românesc — rumânesc, lim
ba românească — limba 
rumânească. Tendința și 
ideea de unire devin rea

In orașul Lupeni s-q deschis

Un nou magazin
în contextul amplelor pre

faceri urbanistice, care schim
bă în această perioadă radi
cal fața orașului Lupeni, noi 
dotări economico-sociale îm
bogățesc acest cenți u minier 
af Văii Jiului.

De ia tovarășul Pavel Ivaș- 
cu, șeful biroului administra
tiv al I.C.S. Mixte Lupeni 
am aflat că, ieri, la ora 10, 
a fost deschisă o nouă -unita
te comercială în noul centru 
civic al orașului. Dispunînd 
de o suprafață comercială de 
970 mp, magazinul „FERO 
METAL" are următoarele ra

ioane: motb-velo-sport, elec
trice, electronice (aparate TV 
și radio), gospodărești și de 
uz casnic.

Prin această nouă dotare, 
care, a prins contur în orașul 
Lupeni, zestrea de dotări so
ciale ale orașului s-au îm
bogățit, îndreptățind afirma
ția că pe malul Jiuiui de 
Vest s-a născut un nou oraș.

Cu acest prilej încă o in
formație: se lucrează intens 
la finalizarea noului restau
rant situat' în apropierea car
tierului Vîscoza II. (Al. T.)

litate pentru prima dală 
prin mintea cutezătoare și 
sabia biruitoare a voievo
dului român" Mihai Vitea
zul. După ce cucerește in

dependența Țării Românești, 
acesta aduce sub aceeași 
stăpînire și Transilvania,

Prof. Ion FRAȚILĂ,
. directorul Arhivelor 

statului,
. județul Hunedoara

(Continuare în pag. a 2-a)
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Prevederi ale
înțeleasă fără autocondu- 
cere; numai împreună e- 
le sintetizează democrația 
participării directe, conș
tiente a tuturor categori
ilor de oameni ai muncii 
la conducerea unităților 
din care fac parte. Au fost 
instituționalizate în acest 
sens, ca expresie a de
mocrației revoluționare, or
ganele colective de condu-

ile unei conlucrări tot mal 
str-înse între organele de 
stat și noile organisme de
mocratice de conducere ale 
întreprinderilor, o scrie de 
atribuții în domeniul pla
nificării trecînd în sea
ma acestora din urmă. S-a 
realizat o împletire a dirijă
rii unitare, pe baza planului 
național unic, a economiei 
cu autonomia unităților

rzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzz

tensivă,. Stabilirea și apro
barea plaiului implică în
să, mai t „parte, respecta
rea consumurilor, îmbu
nătățirea aprovizionării Și 
a calității produselor, rea
lizarea lui Ia toți indica" 
torii.

Esența autoconducerii o 
constituie în această con
cepție, participarea tuturor 
mebrilor societății la rea
lizarea producției la cel 
mai înalt nivel 
cu cele mai reduse 
țuicii materiale și 
muncă, cu maximum 
rentabilitate și beneneficii. 
Autoconducerea muncito
rească, ca act de politică 
economică răspunde direct 
imperativului de a perfec
ționa relațiile de producție 
corespunzător stadiului dez- 
voltării forțelor de produc
ție, situează relațiile de pro
ducție într-o determinare

mul economico-financiar au 
fost așezate pe principii 
noi, între care o importantă 
deosebită o are autocondu
cerea muncitorească —
principiu fundamental în
organizarea și funcționarea 
tuturor unităților economi
ce, prin care se asigură : 
participarea directă și ne
mijlocită a oamenilor mun
cii la procesul conducerii, 
autogestîunii și autofinan
țării; competență deciziona- 
lă sporită în contextul 
sarcinilor și obiectivelor 
planului național unic al 
dezvoltării cconomico-so- 
ciale; responsabilitate înal
tă față de consecințele de
cizionale pentru colectivi
tate; valorificarea superioa
ră a potențialului creator 

. al tuturor membrilor socie
tății, pentru obținerea u- 
nor rezultate bune și ge
neratoare de eficiență ridi
cată; crearea unui climat 
de ordine, disciplină, cola
borare și viață socială 
responsabilă și democrati
că.

r Autoconducerea muncito
rească și autogestiunea e- 
conomico-financiară sînt 
privite de secretarul ge
neral al partidului ca un . 
principiu unitar de condu
cere și organizare a între
prinderilor., Autogestiunea 
nu poate fi concepută și

legislației muncii>
Se cunoaște, că în ca

drul sancțiunilor adminis
trative stabilite, prin ac
te normative, ' desfacerea 
disciplinară ti contractu
lui de muncă 
mai severă măsură, cu 
consecințe asupra dreptu
rilor individuale în situa
ția cînd persoana urmea
ză să se reîncadreze la o 
altă unitate, precum 
altele care decurg 
obligații în legătură 
vechiul contract de mun
că.

Iată cîteva din impli
cațiile acestei măsuri dis
ciplinare asupra unor
drepturi ale pci-soanei: 
mai întîi că se pierde
acordarea sporului pentru 
vechime neîntreruptă 
aceeași unitate, 
de art. 66 
din Legea 
57/1974 și 
procente 
jorate 
Legea 
2/1983. Or, conform art.• situația 
8 din Legea nr. 1/1970 se 
prevede că vechime ne
întreruptă în aceeași uni
tate are persoana înca
drată „care a lucrat în
tr-o unitate pe baza ace
luiași contract de muncă 
pe durată nedeterminată" 
precum și alte condiții 
prevăzute de același arti- 

: col și următorul din le
ge. Alocația de stat pen
tru copii, în cazul în ca
re a încetat contractul de 
muncă din vina persoa
nei, conform art. 7 alin. 
3 din Decretul nr. 246/1977 
„se acordă numai după 3 
luni de Ia data reîncadră
rii cu contract de mun- 

‘ că pc durată nedetermi
nată, iar pentru următoa
rele 6 luni cuantumul a- 
locației se reduce cu 50

■ la sută". Referitor la con
cediul de odihnă, din art.
11 al Legii nr. 26/1967 se 
desprinde că printre si
tuațiile cînd acesta se a- 
cordă redus la durata mi
nimă timp de doi ani de 
la data încadrării, este și 
aceea a reîncadrării du
pă desfacerea disciplinară 

X________________ ______

a

nr. 
în 

ma- 
prin 

nr.

contractului de muncă. 
Conform unor regle

mentări specifice diferite
lor ramuri de activitate, 
persoanele încadrate pri

ește cea mese unele gratuități din 
partea unității (de exem
plu în unitățile miniere a- 
locația de cărbune, caza
re în cămine și chiria 
pentru apartamente, tarife 
mai mici pentru 
electrică). Prin 
reglementări se 
obligația de a se 
ta anumite termene 
cadrul cărora persoana să 
lucreze în unitate, iar da
că pleacă din proprie i- 
nițiativă, sau cu desface
rea contractului de mun
că din vina acesteia, să 
plătească suma ce repre
zintă contravaloarea a- 

gratu- 
art. 
din 
nr.
s-a 

că în

și 
din 
eu

energic 
aceleași 
impune 
respec- 

în

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

• adunările gcncra- 
consiliile oamenilor 

și obli- 
extinse 
de de- 
proble-

in
prevăzut

Consulfafii £ 
juridice

costor
---- . Prin 

alin. 4 
I.egea 
3/1983 
stabilit 

în care membrii 
(persoane nou 

.părăsesc uni-
asocia; i 
încadrate) 
tatea înainte de împlini
rea termenului de 5 ani, 
din proprie inițiativă, în 
mod nejustificat, sau 
urmare a desfacerii 
tractului de muncă 
motive ce le sînt impu
tabile, au obligația să 
restituie cheltuielile fă
cute de unitate’ cu pregă
tirea lor profesională, pre
cum și celelalte cheltuieli 
ale unității de care au 
beneficiat cu titlu gratuit» 
pe perioada respectivă".

Sînt doar o parte din
tre dezavantajele 
faperii disciplinare a con
tractului de muncă, 
întîi cele de ordin gene
ral, apoi pentru ramura 
mineritului. Motivăm a- 
ceste precizări întrucît, cu 
diferite ocazii, s-au pre
zentat persoane manifes
tând nedumerirea că, pe 
lingă măsura sancționării, 
au pierdut mai multe 
drepturi de care benefi
ciau.

cere 
Ic și 
muncii. Drepturile 
-gațiile lor au fost 
și legiferate. Locul 
cizie pentru toate 
mele care fac obiectul ac
tivității și răspunderii u- 
nităților economice a .fost 
mutat la nivelul întreprin
derii, oamenii muncii " fi
ind în fapt proprietarii în
treprinderii și avînd răs
punderea directă pentru 
păstrarea și apărarea pro
prietății ce le-a fost în
credințată.

Toate acestea au atras 
măsuri privind îmbunătăți
rea planificării în condiți-

Ilie ȘERBAN, 
juristTemelia făuririi

(Urmare din pag. I)

în toamna anului 1599, și 
apoi Moldova, declarînd cu 
hotărîre următoarele: „Și 
hotarul Ardealului, pohta 
ce-am poli ti t, Moldova și 
Țara Românească", întitu- 
iîndu-se: „...voievod și 
dbmn a toată Țara Româ
nească și al Ardealului și 
al Țării Moldovei", avînd 
ca sinteză în propriul său 
sigiliu semnele celor trei 
țări.

Cu toate că vrășmașii 
dinlăuntru și din afară su 
reușit să zădărnicească i- 
nestimabila înfăptuire din 
>1599—1600, aceasta a cons
tituit o pildă pentru gene
rațiile viitoare, alimentînd 
din plin patriotismul po
porului, dovedind că atunci 
cînd inima lui se aprinde 
de ideea redeșteptării na
ționale, nici o putere nu 
e în stare să o oprească.

In întreg secolul al XVII- 
lea, produsele materiale și 
spirituale treceau munții 
Sără contenire, dintr-o par
te în cealaltă, solicitate fi
ind de nevoile de . toate zi
lele ale locuitorilor, mun
teni, moldoveni și transil
văneni. Cînd destinele po
litice ajung în mîna unor 
personalități mai realiste, 
astfel de legături sînt cons
imțite prin tratate de ali
anță între domnii români 

■ și principii transilvăneni.
în secolul la care ne re- 
ferim, se cunosc 12 aseme-

nea tratate de alianță, în
cheiate între cele trei țări. 
Cu ocazia încheierii aces
tor tratate, aliații se anga
jează să fie „prieteni prie
tenilor și neprieteni neprie
tenilor1', să 6e ajute toată 
viața, își făgăduiau bună 
vecinătate, stabileau 
libere pentru negoț

Cărțile (manuscrise 
tipărite), începînd cu cele 
maramureșene de la sfîrși- 
tuț secolului al XV-lea și 
plnă la tipăriturile din se
colul al XVI-lea, de la ca
zaniile de la mijlocul .se
colului al XVÎI-lea și *px- 
nă Ia cronicile moldovene 
și muntene, de la „pravili- 
le“ din Moldova și 
Românească și pînă 
scrierile stolnicului 
tacuzino și Dimitrie

calitativ, 
chel- 

de 
de

economice, cu autocondu
cerea muncitorească și au
togestiunea economico-fi- 
naciară. Astfel, planul de 
dezvoltare economico-socia- • obiectivă față de propric- 
lă se întocmește de către 
fiecare întreprindere, avînd 
în vedere capacitățile de 
producție, comenzile din 
țară și" din străinătate. Fie
care întreprindere porneș
te însă în elaborarea pro
iectului de plan propriu 
de la nivelurile orientative 
și normative de plan ce 
i-au fost transmise, inclu- 
zînd în el sarcini care, 
în actuala etapă, evidenția
ză trecerea de la dezvolta
rea extensivă la cea

tatoa socialistă asupra mij
loacelor de producție, spo
rind rolul cadrului social 
în care aceasta se desfă
șoară. Autoconducerea mun
citorească va funcționa și 
regla activitatea corespun
zător obiectivelor de fău
rire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, nu
mai prin acțiunea conști -n- 
tă a fiecăruia, prin eficien
ta corelare și însumare a 
eforturilor tuturor mem
brilor societății.

des-

mai

e-

ma instalației, au mon
tat și au încercat în a-

pen-

statului național
pre
care

telier întreaga instalație, 
simulînd toate avariile 
posibile și acționînd 
tru remedierea lor.

reușita

ne 
conduce la panou
rile de comandă

Instantaneu din raionul confecții bărbați din ca- 
magazinuiui universal „Jiul" Petroșani.

Foto: N. ȘTEFAN

(Urmare din pag. I>

întregii instalații, Am 
vitat avariile.

^xeful de echipă
O

montate în turnul nou
lui puț cu schip și ne 
prezintă cu satisfacția da
toriei împlinite întreru
pătoarele, releele cu cir
cuitele electronice. De aici, 
de la panou, se urmăreș
te întregul flux de trans
port între puț și prepa- 
rație. Aparatura automa
tă asigură pornirea suc
cesivă a tuturor transpor
toarelor, urmărește func
ționarea acestora și indi
că pe panou cauza even
tualelor defecțiuni, res
pectiv, circuitul pe oare 
trebuie intervenit pentru 
remedierea avariei.

au mai făcut niciodată. 
Pentru montarea aparatu
rii electroni e l-au avut 
alături pe tînărul inginer 
Antoniu Duban, speciali
zat în probleme de auto
matică în cadrul ample
lor lucrări în curs de e- 
xecuțîe pentru montarea 1 
instalației de dispeccriza-1 
re a minei. Băieții au 
muncit și au învățat, mai 
bine zis, au muncit în-1 
vățînd. Au studiat sche
ma instalației. —-----

căi 
etc.

Și

Țara 
la 

Can- 
Can-

temir, constituie un nou 
cheag întăritor ce conferă 
o și mai mare trăinicie le
găturilor dintre românii 
din cele trei țări. Astfel, 
subliniind așezarea co
mună și unitatea poporului 
român, stolnicul Cantacu- 
zino arăta; „Rumâni în
țeleg nu numai aceștia de 
aici ci și din Ardeal, care 
însă și mai neaoș sînt și 
moldovenii șl toți eîți... cu 
această limbă, cum zic 
rumânii îi ținem că 
aceștia dintr-o fîntînă 
izvorît și cură".

încadrîndu-se firesc 
conștiința socială a , 
cii, ideea de emancipare a 
națiunii române s-a înscris 
la loc de frunte în pro
gramul răscoalei de sub 
conducerea lui Horia, Cloș-

toți 
toți 
au

în 
epo-

ca și Cri șan de la 1784 
1785. Planurile răsculaților 
de a se adresa moldovenilor 
și muntenilor pentru aju
tor pot fi luate pc drept 
cuvînt intenții de unire. 
Idealul unirii a constituit 
un țel al revoluției de la 
1848, găsindu-și o clară ex
primare în programele re
voluționarilor moldoveni. 
In strădania sa de a men
ține vie flacăra luptei pen
tru binele poporului, N. 
Bălcescu prezicea profetic 
că revoluția viitoare a ro
mânilor „nu se va mărgini 
a cere libertate dinlăun
tru, care este peste putință 
a dobîndi fără libertatea 
din afară, libertatea de sub 
dominația străipă ci va 
cere libertatea națională'

(Va urma)

n rezultat, o reuși
tă care aparține i- 
nimoșilor electri

cieni ai sectorului de 
transport, coordonați chiar 
de maistrul principal Va- 
sile Muscariu. De ce chiar 
o reușită? Pentru simplul 
fapt că o asemenea ins
talație automată s-a mon
tat pentru prima oară 
în cadrul minei. A fost 
o premieră. Dar băieții, 
respectiv electricienii din 
echipele lui Adrian To- 
dericiu, Simion Moraru și 
Gheorghe Fabian, ca și 
lăcătușii" echipei lui Vic
tor Rusan, împreună cu 
maistrul Gheorghe Sălă- 
gean, au avut ambiția să 
demonstreze că pot reali
za și lucrări de care nu

ceasta a fost 
gătirea, după 
a urmat montajul 

proprlu-zis pe platforma 
din turnul puțului, lucrări , 
executate în ritm intens, 
prin schimburi prelungite 
și concentrarea tuturor 
forțelor. Astfel, după 5 
zile, montajul a fost ter
minat Au urmat încă 
două schimburi, chiar în 
ziua Anului nou, în care 
s-au realizat „din mers", 1 
adică fără întreruperea J 
fluxului de transport, le- » 
gâturile și probele finale, ț

— A fost o reușită a | 
competenței, priceperii și ‘ 
dăruirii în muncă a echi
pelor noastre de electri
cieni, ne spune Mîrcea 
Suba, șeful sectorului de 
transport, o probă eloc
ventă a înaltului lor grad 
de profesionalitate. A fost, 
totodată, o reușită care 
reprezintă un pas însem
nat înainte pe calea mo
dernizării minei.

I

ti

Și

într-un spațiu din imobilul 
în care' funcționează Clu
bul cultural studențesc. 
(T.Ț.)

E SPECTACOLE. Casa 
de cultură din Petroșani 
găzduiește astăzi, începînd 
de la ora 17 și de la ora 
20, spectacolele Ansamblu
lui artistic „Semenicul" din 
Reșița. (T.Ț.).

H MOBILA. Magazinul- 
depozit nr. 81 al I.C.S.M.1. 
Petroșani (strada Oltului 
nr. 1) este aprovizionat cu 
un bogat sortiment de mo
bilă, între care camere 
combinate tip „Camelia"

■ ADRESE UTILE. Dip 
zona de eliberare a am
plasamentelor a centrului 
vechi al Petroșaniului au 
fost mutate provizoriu ur- 

: magazi- 
„Bi- 

în

| VIITORI MINERI. Ieri motoarele unități:
I dimineață, la centrul de nele de încălțăminte 

..........—.., .....; ge- natul" și „Gostat" —

I neral Dîlja, s-au prezentat cadrul haleior agroaliiften-
25 de bărbați, în majorita-
fp finori rn rlnrinfpi rJp n

| instructaj introductiv

• tare, agenția Loto-pro.no- 
te tineri, cu dorința de a sport - în jumătate din 
îmbrățișa profesiunea de spațiul cafe-barului din 
miner. După cele 7 zile de Piața Victoriei, atelierul de 
instructaj, ei își vor în-

I
I
I cepe, activitatea la minele
I Lonea, Dîlja, Livezeni
I Aninoasa. (T.Ț.)

îmbrățișa profesiunea

Și

tricotaje al cooperativei 
„Unirea" — în complexul de 
servicii din strada N. Băl
cescu. în următoarele zile 
se va muta și filiala O.J.T.

„Lebada", „Nadis", „Madri
gal" I și II, sufragerii „Bi
hor", „Madrigal", „Păunița", 
dormitoare „Regcnce", „Ma
drigal", „Arad", biblioteci 
„Dana" cu 5 corpuri, „Da
cia", „Madrigal", „5Q1“ 
„504", bucătării, fotolii 
diferite tipuri de scaune. 
(T.Ț.)

■ FIRME ȘI RECLAME. 
Ieri și-a început activita
tea unitatea nr. 18 pentru 
scris firme și reclame din 
cadrul Cooperativei meș
teșugărești „Unirea". Nova 
unitate funcționează în 1-

mobilul din strada 30 De
cembrie nr. 1. (TȚ.)

■ LEGUME DE SERA, 
în prima jumătate a lunii 
ianuarie magazinul „Gostat" 
din cadrul halelor agroa- 

și limentare — Petroșani a 
primit de la serele Ișalni- 
ța și pus în vînzare’ 9000 
bucăți gulioare și 600 
roșii. (T.Ț.) •• ‘

Rubrică realizată de 
Tema ȚAȚARCA
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La mina Livezeni

Măsuri eficiente pentru reducerea Să nu fi văzut oare nimeni?
procentului de cenușă

un plan de 
să ducă la 
calității cărbunelui, 
tre măsurile propuse 
care au fost aplicate cu 
succes, se numără: inten
sificarea claubajului la su
prafață prin plasarea per
manentă a patru posturi 
pe schimb, față de 2—3 cît 
se realizau înainte;, urmă
rirea și asistarea zilnică la 
prelucrarea probelor în se
parație, pentru a se exe
cuta corect; respectarea 
strictețe a monografiei 

îității cărbunelui extras. E- armare și a tehnologiei 
ra o cerință imperioasă în- lucru la toate locurile 
țrucît în anul trecut mina muncă din subteran;

Printre colectivele de 
mineri care raportează în
semnate depășiri la pro
ducția fizică de cărbune la 
sfîrșitul primei jumătăți a 
lunii ianuarie se numără 
și cel al minei Livezeni. 

• Concomitent cu preocupă
rile pentru sporirea pro
ducției și realizarea planu
lui fizic în anul 1984 con
ducerea colectivă a minei, 
organizațiile de partid, 
sindicat și 
U.T.C. au luat măsuri și 
pentru îmbunătățirea ca-

măsuri care 
îmbunătățirea 

Prin
și

cu 
de 
de 
de 
re-

| opfazMana. de cofiMiima rnutzfoertâca |
Livezeni a fost penaliza
tă pentru iieîncadrarea în 
norma de cenușă admisă. 
Procentul de cenușă reali
zat în anul, trecut a fost 
în medie de 55 la sută, cu 
11 puncte mai mare decît 
cel admis, iar aceasta deo
arece, la mina Livezeni, 
cărbunele este extras nu- 
înai din abataje cu front 
lung, prin metode moder
ne de exploatare, sterilul 
neputînd fi ales și depus 
pe poditură. De asemenea, 
nu există decît un singur 
flux de transport și cu ur
mare sterilul provenit de 
la lucrările de pregătiri es
te evacuat concomitent cu 
Cărbunele. , Aceste două 
mari incoveniente au dus 
la penalizări însemnate în 
anii trecuți.

Pe baza propunerilor fă
cute de mineri conducerea 
minei Livezeni a întocmit

tribuirea maiștrilor mineri 
în funcție de încadrarea în 
norma" de calitate. Pentru 
menținerea umidității căr
bunelui la nivelul normei 
admise, de 8 la sută, s-au 
luat măsuri peijiru dirija
rea și captarea apelor la 
punctele de colectare și e- 
vacuarea lor la suprafață. 
Ca urmare a acestor mă
suri întreprinse procentul 
de cenușă a scăzut cu 10 
puncte în prima jumătate 
a lunij ianuarie, față de 
media anului trecut, ajun- 
gînd la o medie de 45 la 
sută — cu un singur pro
cent. mai mare decît norma 
admisă, iar procentul de 
umiditate realizat în zile
le care au trecut din acest 
an a fost de 8 la sută, 
încadrîndu-se în norma ad
misă.

„Pentru a ne menține în 
continuare Ia limita indi-

catorilor de calitate și pen
tru a coborî cu aceștia chiar 
sub limita admisă, pentru 
a putea să beneficiem de 
bonificații, vom urmări ca / 
măsurile stabili teși care
au dat rezultate să fie res
pectate în continuare.

Neputînd să alegem ste
rilul în subteran și nea- 
vînd un flux separat pen
tru transportul sterilului, 
vom intensifica în continua
re clăubajul la suprafață. 
Dealtfel în prima jumăta
te a lunii ianuarie au fost 
claubate peste 2000 tone de 
steril, iar pentru cointere
sarea personalului de Ia 
claubaj am trecut la retri
buirea lui în acord global, 
în funcție de cantitatea de 
steril aleasă. în abataje se 
urmărește folosirea cores
punzătoare a plasei de sîr- 
mă, iar în cazul surpărilor, 
topograful 

va deplasa 
va calcula 
steril care 
surpare și 
penaliza brigada respecți, 
vă" — ne spunea sing. Flo- 
rea Hășmășan, responsabi
lul cu calitatea producției.

Multe zile de muncă a 
dedicat artistul plastic a- 
mator Traian Popa din 
Lupeni, săpării în stîncă 
a chipului de miner din 
dreptul I.M. Lupeni. Rod 
ăl eforturilor sale de 
creație artistică în masi
vul stîncos s-a conturat 
un impunător bust ce do
mina cu privirile pînă 
nu demult întreaga incin
tă a minei Lupeni.

In urmă cu puțin timp, 
constructorii . care

crează Ia extinderea con
ductelor de termoficare și 
în această zonă a orașu
lui, au montat două țevi

cu diametru mare exact 
în dreptul bustului săpat 
în stîncă. Nu se puteau 
oare înălța stîlpii de sus
ținere a conductelor

Săîncă uri metru-doi? 
nu fi văzut nimeni că o 
lucrare dc artă este aco
perită, aruneînd în anoni
mat un colț pitoresc al 
peisajului zonei? Consi

derăm că nu este încă 
târziu să se mai între
prindă ceva.

Așteptăm răspuns, pe 
cît posibil faptic, din par
tea factorilor competenți 
să intervină pentru solu
ționarea problemei. (Șt. 
NEMECSEK)

sectorului se 
la fața locului, 
cantitatea de 
a provenit din 
cu aceasta va

Gh. BOȚEA
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Unul dintre tinerii meseriași fruntași din cadrul 
secției de prelucrări mecanice do ta LP.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani: Alexandru Gabor.

Prin gu.șa endemică în
țelegem mărirea de volum 
a glandei tiroide care apa
re la populația • regiunilor 
submuntoase și muntoase, 
numite și zone gușogene, în 
care conținutul de iod al 
apei consumate este foar
te scăzut. Valea jiului, a- 
lături de Hațeg, Orăștie, 
Deva și de unele localități 
din județele Argeș, Su
ceava, Maramureș, Baeâu 
face parte din zonele în 
care apa consumată de oa
meni conține puțin iod.

După mărimea el, gușa 
poate fi mică —- nu se ve
de, ci se constată numai 
de medic —ririjlocie, vo
luminoasă și gigantă, ulti- 
mele forme fiind vizibile 
prin deformarea gîtului.

Importanța pe care o a- 
cordăm gușii nu are îh 
vedere numai aspectul es
tetic al feței bolnavilor, ci, 
mai ales, faptul că poate 
produce unele tulburări 
cum ar fi de înghițire, de 
respirație, hipertiroidie, 
h i p o t ir o j di e cu 
influente asupra tuturor 
funcțiilor corpului omenesc. 
De asemenea, gușa produ
ce tulburări de creștere și 
intelectuale la copii, mal
formații congenitale, evo-

JUție uneori anormală 
sarcinii, boli cardiovascula
re, digestive, osteoarticula- 
re, nervoase, ovariene, u- 
nele anemii.

Prevenirea deține 
mul loc în lupta împotri
va acestei boli de mfesă, ta
bletele iodate distribuindu- 
se populației în ? mod gra
tii tuni «»»>>»««»»»»»• ■•»••»■««»•»■•••»•»■•»»•■■ <»»•■»•»>

pri-

cu tablete iodate, iar la res" 
tul populației, numai cu 
sare iodată. Mijlocul exce
lent al profilaxiei cu sare 
iodată 11 constituie tableta 
de iodură de potasiu acolo 
unde sarea iodată nu poate 
fi introdusă sau în cazul 
bolilor ce necesită regim 
alimentar fără sare. Ta- ia

(Urmare din pag. I)

tem în măsură să a con
siderăm în curs de soluțio
nare, este cea a transportu
lui subteran, a evacuării 
cărbunelui. Incepînd din 
ultima parte a anului fre
cat ne-am preocupat in
tens de punerea la punct 
a fluxului de transport. Pe 
lîngă acțiunile privind în
treținerea, revizuirea și re
pararea utilajelor din flux 
am mai montat încă o 
bandă de 700 m. în a doua 
parte a anului trecut am 
pus în funcțiune un siloz 
subteran și creăm pentru 
acesta o nouă rețea de 
înmagazinare a producției.

Ce importanță are un a- 
semenea siloz pentru noi, 
care avem un flux de benzi 
până la prepal-ație? Răs
punsul la o astfel de între
bare “'-re foarte simplu _
efic economică. Pînă 
acum fluxul de benzi tre
buia să meargă continuu, 
indiferent de cantitatea de 
cărbune evacuat. Odată cu 
punerea în funcțiune a a- 
cestui siloz pentru înma- 
gwanarea cărbunelui ex
tras din abataje pornim

fluxul de benzi doar în 
momentul cînd asigurăm o 
capacitate optimă de trans
port. Aceasta înseamnă, pe 
de o parte, economie de e- 
nergie, iar pe de altă parte 

■ creează posibilitatea unei 
întrețineri optime a flu
xului, înseamnă revizii și 
reparații operative, de bu
nă calitate.

Efectivul nu ne ridică

Sfatul medicului
imimiitaiimiiniiiirtmimmuumumn »•««■*

tuit. Cauza principală care 
produce gușa este absența 
ieri ului din apă, mai ales 
din apele de 
Dintre cauzele 
zează amintim 
lăriei, sarcina și perioada 
de alăptare, suprasolicitarea 
fizică și nervoasă, apa po
luată, absența razelor So
lare, alimentația neraționa
lă.

în țara noastră, depista
rea și prevenirea gușii a 
început în amil 1949 la 
inițiativa acad. prof. Milcu, 
la populația școlară și 
gravidele din zonele gușo- 

gene, prevenirea făcîndu-se

suprafață, 
ce o favori- 
vîrsta copi-

bleta de iodură de potasiu 
se administrează profilac
tic cîte 1/2 tabletă pe săp- 
tămînă copiilor sub 6 ani, 
1 tabletă pe săptămînă co
piilor între 6 și 14 ani, 2 
tablete pe săptămînă tine
rilor peste 14 ani, precum 
și la gravide și femeile Ca
re alăptează.

Măsurile de prevenire a- 
plicate au dus la dispariția 
aproape completă a forme
lor de gușă cu complica
ții grave, persistînd ■ Insă, 
pe tot globul,, și la noi în 
țară, inclusiv în Valea Jiu
lui, formele de gușă sim
plă, mică și mijlocie, fapt

constatat și de noi cu oca
zia numeroaselor controale 
efectuate în toate școlile, 
precum și cu ocazia consul
tațiilor din policlinică. Pen
tru acest motiv Ministerul 
Sănătății, prin rețeaua de 
endocrinologie, a luat mă
suri pentru extinderea ad
ministrării de tablete de 
iodură de potasiu și
populația preșcolară și a- 
dultă. In ultimul “timp s-au 
distribuit tablete iodate la 
dispensarele mmiere, dis
pensarele teritoriale de a- 
dulți și copii, Institutul de 
mine. Recomandăm popu
lației din municipiul nos
tru să solicite aceste ta
blete de la unitățile sanita
re mal sus amintite, pre
cum și de la cabinetul de ; 
evidență a gravidelor și 
cabinetul de endocrinologie. 
La apariția primelor semne 
de boală( mărirea de Vo- 

eventual 
transpirații, 

în.
insomnii sau soni-- 
recomandăm pre
ia medic .pentru ;

lum a tiroidei, 
tremurători, 
pierdere sau creștere 
greutate, 
nolență) 
zentarea
stabilirea tratamentului co* 
respunzător.

Ut. Teodor BUZICĂ
•*••••■•••••• •»»»»»•»•»»» ■ ■■mintitmiiiitiiiiiiiiuuiiiiiii■iiiiitiiimiimiiiiitiiiiiiiiimiiiiiiii

acumula un plus de 3000 
tone de cărbune cocsifica- 
bil“.

2 IOAN MONDOCA: „în 
primul rînd va trebui, în 
cursul acestui an, să in
troducem și să permanen
tizăm un stil de muncă di
namic tuturor organelor și 
organizațiilor de partid din 
cadrul întreprinderii. Mai 
Sexâct, birourile organizați

rîte din hotărîrile organe
lor superioare de partid, a 
propriilor măsuri. Vom 

crește rolul organizațiilor de 
partid prîntr-o mai bună 
pregătire a acestora. ....

„Momentul economic" va 
trebui mai bine pregătit, • 
astfel încât să nu ne mai 
rezumăm doar la prezenta
rea schematică a situației 
realizărilor la producția fi-

Plusul trimestrului I
probleme deosebite. Vom 
continua însă calificarea 
personalului muncitor pen
tru a ne îmbunătăți struc
tura pe meserii.

Linie de front avem, 
fluxul de transport este 
pus în ordine, efective sînt, 
prin urmare, sînt create —, 
dacă mai adaugăm și pu
terea de mobilizare a co
lectivului — condițiile ne
cesare îndeplinirii integra
le a prevederilor de plan. 
Luna ianuarie o vom în
cheia cu un plus de 1000 
de tone de cărbune, iar la 
sfîrșitul trimesti ului I vom

ilor de bază trebuie să des
fășoare o activitate conti
nuă, nu numai cu ocazia 
adunărilor generale sau 
altor activități organizate. 
De asemenea, în toate acti
vitățile politico-educative 
trebuie antrenați toți mem
brii biroului și nu numai 
secretarul organizației. Prin 
aceasta sîntem convinși că 
vom crește și responsabili
tatea, răspunderea comu
niștilor față de îndeplini
rea sarcinilor încredințate. 
La aceasta va contribui și 
un control riguros al în- 

. deplinirii sarcinilor țzvo-

zică de cărbune extras și 
a productivității muncii, ci 
să asigurăm ca toți comu
niștii să fie operativ in
formați și cu ce cheltuieli 
se obțin rezultatele înre
gistrate, care este nivelul 
atins al consumurilor pla
nificate, ținînd cont 
Ies de generalizarea 
dului global, cînd 
buția nu mai este 
ționată doar de 
nirea sarcinilor planifica
te. Alte direcții de acțiu
ne ale comitetului de partid: ' 
întărirea rîndurilor orga
nizațiilor de partid prin

mai a- 
acor- 
retri- 

condi- 
îndepli-

conducerea judicioasă a 
muncii de primire în par
tid, asigurarea conducerii 
formațiilor de lucru, a 
schimburilor de către mem
bri de partid și repartiza
rea echilibrată a comu
niștilor pe brigăzi, echi
pe și locuri de muncă ast
fel îneît să asigurăm can- 
ducerea și îndrumarea în
tregii activități de către 
organizația de partid".

3. ZAHARIE PAKAS- 
CA: „întărirea ordinii
și disciplinei ne-am sta
bilit-o ca sarcină priorita
ră pentru anul 1984, pen
tru că aceasta a fost una 
dintre problemele cu care 
ne-am confruntat. înde
plinirea acestei sarcini nu 
poate fi realizată doar 
printr-o singură măsură, 
ci printr-o complexitate 
de acțiuni coroborate. Si
gur, doar discuțiile indi
viduale sau în fața colec
tivului cu cei care au fă
cut nemotivate, nu este 
suficientă; nici chiar „ju
decata muncitorească". 
Ele trebuie completate cu 
noi măsuri și acțiuni. Ast
fel, la mina noastră s-a 
hotărît ca, cei care au gre-

șit, dar pot fi recuperați ; 
pentru procesul de produc
ție, să fie scoși din subte
ran pentru o perioadă de
terminată la suprafață. Da
că constatăm că au înțe- I 
Ies această măsură, îi re
integrăm în activitatea din 
subteran. O bună parte din
tre cci care făceau nemoti
vate s-au îndreptat demons- 
trînd eficiența tuturor mă
surilor educative luate, iar . 
cei care au fost nerecupe
rabili, cu tot regretul nos
tru, a trebuit să-i îndepăr- 1 
tăm din rîndul colectivu
lui. Probleme deosebite cu , 
efectivele, cu stabilizarea a-, 
cestora nu avem. Noi asi- 
gurăm locuințe în termen j 
foarte scurt, ctîeva săptă- 
mîni. Sigur, stabilizarea e< i 
fectivelor nu o considerăm 
o problemă încheiată ca de- . 
altfel nici asigurarea 
cadre calificate, dar, 
cum, acestea nu sînt 
bleme de nerezolvat, 
probleme care să împiedice 
desfășurarea normală a pro
cesului de producție, înde
plinirea integrală a preve
derilor de plan".

cu 
ori- : 
pre
sau •
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Consfătuire de lucru priviți
FILMEactivitatea în agricultură

(Urmare din pag. 1)

important al progresului e- 
notnico-social al patriei, 
al creșterii venitului nați
onal și bunăstării între
gului popor.

Consfătuirea a prilejuit, 
un fructuos schimb de ex
periență, vorbitorii rele- 
vînd inițiativele și acțiu
nile eficiente întreprinse 
de organele și organizați
ile de partid, de consiliile 
populare, rezultatele va
loroase ale gospodarilor 
fruntași privind buna fo
losire a pămîntului și ob
ținerea unor recolte mari, 
< e terea efectivelor de 
animale și a producțiilor 

stora.
,.n mod unanim, cei ca- 
au luat cuvîntul au re- 

vat însemnătatea Pro- 
•arnului unic de creștere 
yr®ducției agricole 

■=podăriile 
i mbrilbr 
irieole de 
ispodărlile 
r particulari, aprobat de 

Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., document 
ce evidențiază preocupa
rea constantă a partidului 
nostru de a asigura perfec-. 
ționarea neîntreruptă a 
activității din toate sec
toarele agriculturii, în 
scopul sporirii substanți
ale, a producției vegetale 
și animale, pentru satis
facerea cerințelor autoa- 
provizionării și a celorlal
te nevoi ale economiei na
ționale. n

Vorbitorii au subliniat 
deosebita importanță a 
măsurilor cuprinse în Pro
gramul unic, măsuri desti
nate să asigure utilizarea 
judicioasă, deplină, a pă
mîntului țării — mijloc de 
producție fundamental în 
agricultură — care, indife
rent de forma de proprie
tate, reprezintă o avuție 
națională inestimabilă, un 
bun al întregii societăți, 
tn același timp, s-a insis
tat asupra faptului că fo
losirea integrală, proteja
rea și ameliorarea fondu
lui funciar constituie o o- 
bligație fermă a .organelor

a

r»

fi 
a

rr 
a fi" 
fiO: 
lor

în
personale ale 
cooperativelor 

producție și în 
producă tori-

7 No-
dispă-

de stat, a deținătorilor de 
terenuri, conform preve
derilor legii, o înaltă în
datorire patriotică a tuturor 
cetățenilor.

Participanții la discuții 
au relevat caracterul sti
mulator al sistemului unic 
de contractări și achiziții 
instituit pentru creșterea 
producției vegetale și ani
male în gospodăriile per
sonale ale membrilor co
operativelor agricole de 
producție și ale producăto- 
rilbr particulari, 
sporirea contribuției 
tora la realizarea 
aprovizionării, a

pentru 
aces- 
auto- 

fondului 
de stat de produse agroa- 
alimentare.

Evidențiind rolul 
terminant pe care îl 
sectorul socialist în 
ducția agricolă a țării, în 
realizarea autoaprovizionă- 
rii și a fondului de stat, 
participanții la dezbateri 
s-au referit pe larg la 
sprijinul puternic pe care 
statul îl acordă, totodată, 
dezvoltării producției ve
getale și animale în sec
torul gospodăriilor țărani
lor cooperatori și al gos
podăriilor producătorilor 
particulari din zonele ne- 
cooperativizate. Acest spri
jin se concretizează în a- 
sigurarea cu semințe, cu 
material biologic pen
tru ameliorarea animale
lor, în mai buna aprovizio
nare cu substanțe de pre
venire și combatere a bo
lilor și dăunătorilor la 
plante, în acordarea de a- 
sistență tehnică de specia
litate, extinderea mecani
zării unor lucrări de bază 
ale solului. A fost reliefat 
rolul deosebit, în cointe
resarea producătorilor a- 
gricoli, al acordării de 
către stat, pe lingă pre
țurile de bază, a primelor 
de producție, 
și creditelor, 
zionărli satului cu mărfuri 
industriale, cu unelte, pre
cum și asigurării unei ga
me largi de servicii la 
prețuri stabile. Vorbito
rii au relevat că toate a- 
cestea, avind ca funda
ment munca, priceperea șl

de- 
are 

pro-

avansurilor
al aprovi-

’piară a acestor însemnate 
sarcini, angajîndu-se să 
întîmpine cea de a 40-a â- 
niversare a revoluției de 
eliberare socială șl națio
nală, antifascistă șl 
imperialistă și cel 
XlII-lea Congres al parti
dului cu noi și tot mai 
mari succese în sporirea 
recoltelor, în transpune
rea în viață a prevederilor 
programului de autoapro- 

. vizionare, în îndeplinirea 
îndatoririlor ce le revin 
pehtru constituirea fondu
lui centralizat al statului 
de produse agricole.

Intr-o vibrantă unitate 
de gîndire și.simțire, vor" 
bitorii au reafirmat senti
mentele de dragoste, de 
profundă stimă și recunoș
tință pe care țărănimea, 
toți locuitorii satelor ie 
nutresc, împreună cu în
tregul popor,' față de to
varășul Nicolae 

Ceaușescu, adresîndu-i, 
totodată, din inimă, cit 
prilejul aproapiatei ani
versări a zilei de naștere, 
cele mai calde urări de 
sănătate ți putere de 
muncă, de ani mulți = și 
rodnici în fruntea partidu
lui Și statului, spre a călă
uzi, cu înțelepciune și cu
tezanță revoluționară, des- 

ale națiu
nii noastre pe calea socia
lismului • șl comunismului.

în încheierea lucrărilor 
consfătuirii a luatcuvîntui 
tovarășul N I COL A E 
CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, 
tele Republicii 
România.

Cuvin tarea

simțul gospodăresc al oa
menilor, au dus la spori
rea producției agricole 
șl a veniturilor, la crește
rea nivelului de viață al 
locuitorilor satelor, care, 
asemenea întregului po
por, se bucură de binefa
cerile civilizației noi, so
cialiste, ce se edifică pe 
pămîntul patriei.

Participanții la consfă
tuire au scos in evidență 
datoria patriotică ce re
vine populației de la sate 
de a spori necontenit pro
ducția vegetală și animală, 
de a valorifica la fondul 
de. stat cantități tot mai 
mari de produse agricole 
pe calea contractărilor.

A 'fost exprimată con
vingerea că înfăptuirea 
Programului unic va du
ce la punerea mai largă 
în valoare a marilor po
sibilități de care dispune 
agricultura noastră, va 
contribui la realizarea o- 
biectivelor noii revoluții 
agrare, la perfecționarea 
relațiilor de producție în 
agricultură. Ia intensifica
rea schimbului echitabil 
de produse între sat și o- 
raș, la întărirea, pe aceas
tă bază, a alianței mun- 
citorești-țărănești, teme
lia orînduirii noastre, ' a 
înaintării neabătute a tinele patriei, 
României pe calea socia
lismului, a ridicării gene
rale a nivelului de viață 
și de civilizație al întregu
lui popor.

Manifestîndu-și totala 
adeziune Ia importantele 
măsuri cuprinse în Progra
mul Unic, participanții la 
dezbateri au subliniat că 
acestea constituie un pu
ternic factor mobilizator , . . ,
pentru valorificarea tutu- rului partidului , 

existente a fost urmărită cu larg im
personale teres, cu deosebită satis-

ror resurselor 
în gospodăriile _ 
ale membrilor cooperati
velor agricole de producție 
și în gospodăriile produ
cătorilor particulari. El au 
asigurat pe secretarul ge
neral al partidului, în nu
mele celor pe care-i re
prezintă, al întregii ță- 
rAnimi, al tuturor lucrăto
rilor din agricultură că 
vor munci cu sîrguință 
pentru realizarea exem-

anti- 
de-al

preșcdin- 
Socialiste ■

conducăto
ri statului

facțle șt unanimă aproba
re, fiind subliniată în re
petate rînduri cu vii și 
puternice aplauze.

Dînd glas simțămlntelor 
pe care le împărtășeau în 
aceste momente deosebi- 

. te, participanții au acla
mat îndelung și au rostit 
cu însuflețire „Ceaușescu 
— P.C.R.!“, „Ceaușescu la 
mulți ani

^CTUZ1LI1HT£4 IN LU31<
Schimb de mesaje între 

tovarășul Nicolae Ceaușescu
și președintele 

Republicii Franceze
PARIS 17 — Trimisul

Agerpres, C. Oprică, trans- 
mite: Președintele Repu- 

.blicii Franceze, Francois 
Mitterrand, a primit la 
Palatul Elyșse, pe tova
rășul Manea Mănescu, vi
cepreședinte al 
lui de Stat.

Din partea _ .
lui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost trimis 
președintelui Republicii 
Franceze un mesaj, * îm-

Consiliu-

președinte-

preună cu Un salut cordial 
și urări , de sănătate și fe
ricire personală, de pros
peritate poporului fran
cez prieten.

Mulțumind șl apreciind 
în mod deosebit mesajul, 
președintele Francois Mit
terrand a transmis pre
ședintelui N ic o la e 
Ceaușescu un călduros sa
lut, împreună cu urări de 
noi succese, de fericire per
sonală, de progres popo
rului român prieten.

t*rezențe românești
BONN 17 (Agerpres). — 

La Koln, s-a deschis marți, 
tradiționalul Tîrg inter
național de mobilă, la ca
re sînt prezente 1440 fir
me și întreprinderi din 
35 de țări de pe toate me
ridianele globului.

- La- acest tîrg, de mare 
interes pentru producăto
rii de mobilă si oamenii

de 
in- 

românească, care 
exportă mobilă în peste 40 
de țări.

Numeroase fabrici din 
țara noastră, prezintă, 
prin intermediul între
prinderii de comerț exte
rior „Tehnoforestexport", 
un bogat și diversificat 
sortiment de mobilier.

Consiliului de Stat
al R. P. Chineze

de afaceri, participă 
mai multe decenii și 
dustria

WASHINGTON 17 (A- 
gerpreș), — în declarații 
făcute la San Francisco în 
cadrul unei conferințe de 
presă, premierul Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze, 
Zhao Ziyang, referlndu-se 
la unele probleme actua
le ale situației politice 
internaționale a subliniat, convorbiri, pentru a negocia 
între altele, că R.P. Chi
neză este gata să se ală
ture negocierilor de de
zarmare, dacă S.U.A. și 
U.R.S.S. își manifestă clar 
intenția de a-și reduce ra
dical arsenalele, atît nu
cleare, cit și convenționa
le. Ca țară in curs de dez
voltare preocupată de 
programul ei de moderni
zare „ China nu are nici 
intenția, nici capacitatea de 
a participa la < o cursă a 
înarmărilor în lume, a 
menționat premierul.

în ce privește proble
ma Taiwanului, premierul 
Zhao Ziyang a declarat că 
P.C. Chinez dorește sincer 
să aibă o nouă rundă de 
convorbiri cu Kuomintan- 
gul. Cel mai important 
lucru — a subliniat el — 
este ca ambele părți să in
tre în contact și să aibă

și a ajunge la un acord. 
Exprimînd convingerea că 
majoritatea locuitorilor de 
pe ambele țărmuri ale 
Strîm terii Taiwan speră în 
-reunificarea țării/ premie
rul a declarat că 
Chineză se pronunță 
cer pentru realizarea 
flcării prin mijloace 
nice. In context el a 
tat că, aceasta fiind o
blemă ințernă a Chinei, 
ea va fi soluționată de 
chinezii înșiși, nefiind ne
voie de medierea S.UA.

R.P. 
sin- 
uni-

pro-

PETROȘANI - 
îembrie: Femeia 
rută; Unirea : In fața u- 
șii închise; Parîngul i 

I Feti, omul zăpezilor.
I PETRILA: Casa visuri- 

lor. ' '■ ' ;
LONEA; Izvorul 

| ANINOASA : Ordin, 
deschideți focul!

VULCAN — Luceafă
rul ; Călărețul fără cap.

LUPENI — Cultural: 
Adio, dar rămîn cu tine.

URICANI : Clinele,

TV
15,00 Telex.
15,05
15,25
15,30

16,30

20,00

20,20

20,35
20,45

21,20

21,45

5.40 Agricultur^de la A 
la Z. 6,00 I? ..oprogra- 
mul dimineții. ' 6,30 Ifii 
ordinea zilei în agricul
tură. 7,00 Radiojurnal. 
7,30 Responsabilitatea 
muncitorească în acțiu
ne. 8,00 Revista presei. 
8,10 Curierul melodiilor. 
9,00 Buletin de știri. 9,05 
Răspundem ascultători
lor. 10,00 Buletin da știri. 
10,05 Interpreți de muzi
că populară. 10,30 Din 
țările socialiste. 10,45 Noi 
înregistrări ale corului 
Ansamblului „Rapsodia 
Română". 11,00 Buletin 
de știri. 11,05 Radioca- 
ruselul copiilor. 12,00 
Buletin de știri. 12.05 
Știința . secolului XX. 
12,25 Din comoara fol
clorului. 13,00 De Ia 1 
la 3. 15,00 Clubul invi- 
taților. 16,00 Buletin de 
știri. 16,05 Moment fol
cloric. 16,20 Partidul.

progra- Ceaușescu, România. 16,35 
Coordonate
16,55 Sfatul 
17,00 Buletin 
17,05 Litera și
gii. 17,30 Creații
17.40 Odă limbii 
ne.
22,00 O zi într-0
23,00 Selecțiuni din opera 
„Nunta lui Figaro" 
Mozart. 23,30-5,00 
stop muzical.

I
nu

Universul 
Moment 
Emisiune 
maghiară 
color), 
închiderea 
mului.
Telejurnal.

Actualitatea 
nomie.
Stop-cadru 
pamond.
Amintiri
Fotograme 
li ta te.
Videoteca 
țională (color).
Telejurnal (parțial 
color).

femeilor, 
folcloric, 

în limba 
(parțial

I 
I I 
I 
I 
I

eco-

ma-

muzicale. 
din rea-

interna-
18,00- Orele

econotnice. 
medicului, 
de știri, 

spiritul le- 
corale, 
româ- 
serii. 
oră.

I

de
Non

I

i
5,00 Buletin de știri

Ritmuri matinale

RADIO

ST
NEW YORK 17 (Ager

pres). — A fost definiti
vată componența echipei 
de tenis a S.U.A. care va 
întîlni la București, in ca
drul „Cupei Davis", for
mația României. în afara 
de John Mc Enroe, Jimmy
Connors și Peter Fleming, bruarie la Palatul sportu- 
selecționați anterior, a rilor din Capitală.

mai fost înclus în echipă șl 
tînărul jucător Jimmy 
Arias, în vîrstă de 19 ani.

După cum s-a mai anun
țat, meciul Români^ — 
S.U.A. se va desfășura în 
zilele de 24, 25 și 26 fe-

Mica publicitate
VÎND apartament, 3 ca

mere, Deva. " 
lefon 21264, 
17—20. (100)

VÎND 500 
albine, preț vuuycnauu. 
Bode Florian, M. Viteazul 
32, Deva. (95)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Răduca 
Maria, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(86)

PIERDUT carnet student 
i pe numele Ci ucaș Mariana, 

eliberat de Institutul -de 
mine Petroșani. îl declar 
nul. (87)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele German 
Illeana, eliberată de I.C.S. 
Mixtă Lupeni. O declar nu
lă. (89)

PIERDUT carnete stu
dent pe numele Dan Ma
ria, Furdui Ovldiu, elibe
rate de Institutul de mi- 

' ne Petroșani. Le declarăm 
nule, (102) •

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Guia An
ca, eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. îl declar 
nul. (103)

PIERDUT foaie parcurs 
483152 pe numele Copaci 
loan, eliberată la 12 ia
nuarie 1984. O declar nulă. 
(98) '

In forma ții, te- 
între orele

kg miere de 
convenabil.

i

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Danes Io
sif, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. îl declar 
nul. (99)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe. numele Bocan 
Victor, eliberată do Pre- 
parația Petrila. O declar 
nulă. (96)

PIERDUT legitimație de 
set viciu pe numele Bader 
Petru, eliberată de l.M. 
Lupeni. O declar nulă. (91)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cristea 
Nicolae, eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (92)

PIERDUT carnet student 
pe numele Stell 1 Ferencz, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. îl declar 
nul. (93) •
, PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Popescu 
Ion, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. 11 de
clar nul. (94)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Para- 
dieza Rozalia, eliberată le 
I.C.S. Mixtă Lupeni. O de
clar nulă. (90)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nițu 
Eugen, eliberată de I'M, 
Lupeni. O declai' nulă, 
(mp)

ANUNȚ DE FAMILIE

Soția, familiile Țvein șl Humeniuc, anunță cu 
aceeași nețărmurită durere împlinirea unui an tț. ia 
decesul iubitului nostru

NEAG WILHELM.
Pentru bunătatea și noblețea sufletească îi vom 

păstra un pios omagiu și scumpă amintire. (101)
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