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Executiv al C.C. ai P.C.R roșuri-

ANUL XL, NR. 9 762

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a avut loc, sîmbătă, 28 
ianuarie, ședința Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al T’JC.R.

Au luat parte membrii Biroului Perma
nent al Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale și Guvernului Re
publicii Socialiste România.

în cadrul ședinței, au fost dezbătute și 
■ aprobate Raportul și Comunicatul cu pri

vire la îndeplinirea Planului național u- 
nic de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe anul 
1-83. Comitetul Politic Executiv a apreci. 
at că activitatea desfășurată pentru înde
plinirea prevederilor planului pe anul 
1983 a avut ca obiectiv realizarea hotărâ
rilor Congresului al XII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului. în acest sens, 
s-a subliniat că întreprinderile, centrale
le, toate organele de conducere economică 
au acționat cu rezultate tot mai bune pen
tru soluționarea problemelor și înlătura
rea neajunsurilor, determinate îhdeosebi 
de condițiile economice grele internațio
nale, obținîndu.se realizări importantei în 
toate , domeniile de activitate. S-au dez
voltat forțele de producție, prin punerea 
in funcțiune a unui mare număr de obi
ective de investiții, au sporit producția 
materială, venitul național și avuția so
cialistă a patriei, a crescut bunăstarea în
tregului popor? înfăptuirea programelor 
speciale pe produse, ramuri și activități, 
elaborate sub directa îndrumare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a determinat 
realizarea de noi progrese pe calea dez
voltării intensive a economiei naționale, 
îmbunătățirea laturilor calitative ale dez
voltării economice, a depășirii unor greu
tăți Care s-au manifestat în primii doi 
an> ai cincinalului.

In industrie a crescut capacitatea de 
producție, ca urmare a punerii in circui
tul productiv a unui număr important de 
obiective, în special în ramurile de vîrf 
care valorifică, la un nivel superior, ma
teriile prime, energia și forța de muncă. 
In domeniul agriculturii, a fost acordată 
o atenție deosebită îndeplinirii programe
lor speciale pentru dezvoltarea producției 

* vegetale și animale, înregistrându-se, pe 
I ansamblu, rezultate satisfăcătoare.

A fost reliefată contribuția pe care cer
cetarea științifică și ingineria tehnologică 
au adus-o, jn anul 1983, la soluționarea 
problemelor concrete privind extinderea 
bazei proprii de materii prime, energie și 
combustibili, perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație și asimilarea de noi produ
se și materiale, introducerea largă a pro
gresului tehnic în toate ramurile economi
ei, în vederea obținerii unei noi calități 
a muncii și sporirii eficienței întregii ac- 
Rvități economice.

Realizările obținute în sporirea produc
ției de bunuri materiale, creșterea renta
bilității și a venitului național, au permis 
să se treacă, începînd cu data de 1 sep- 
-tembrie 1983 la majorarea eșalonată a 
retribuției personalului muncitor, precum

■ și la înfăptuirea altor măsuri privind 
diegrea nivelului de trai al poporului și 
a calității vieții — țelul suprem al poli
ticii partidului, esența societății noastre 
socialisto. ■ ,*' i

Comitetul Politic Executiv a relevat că 
îndeplinirea prevederilor de plan pe a- 
nul 1983, rezultatele obținute în dezvol
tarea economico-socială a patriei sînt ro-

. dul eforturilor susținute ale clasei mun
citoare, ale țărănimii, intelectualității, 
ale tuturor oamenilor muncii, fă
ră deosebire de naționalitate, ale între
gului popor, care, strâns unit în jurul par
tidului, al secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a acționat cu 
abnegație pentru a transpune în viață o- 
bițsctivele Congresului al XII-lea și ale 
Conferinței Naționale ale partidului, pen
tru progresul și înflorirea continuă a 
României socialiste.

Progresele înregistrate în anul 1983 in ■ 
dezvoltarea economico-socială a țării de
monstrează convingător justețea politicii 
Partidului Comunist Român, realismul 
și caracterul mobilizator al planurilor și 
programelor de dezvoltare a patriei». su
perioritatea orînduirii noastre socialiste, 
forța poporului, care, sub conducerea 
partidului, acționează ferm pentru a asi
gura înaintarea neabătută a României pe 
calea socialismului și comunismului.

Apreciind aceste rezultate, Comitetul 
Politic Executiv a subliniat în același 
timp, că ele ar fi putut fi și mai bune 
dacă în toate sectoarele s_ar fi mani
festat mai mult spirit de răspundere în 
îndeplinirea . prevederilor planului la 
toți indicatorii, dacă s-ar fi acordat mal 
multă atenție creșterii productivității 
mUncii, mobilizării exemplare a tutu
ror resurselor materiale și umane de 
caro dispune economia noastră națio
nală.

In vederea realizării în anul 1984 
a ritmurilor de dezvoltare prevăzute 
în planul național unic. Comitetul Po
litic, Executiv a cerut ministerelor, cen
tralelor, unităților producătoare, orga
nelor locale de partid și de stat să acțio- 
nezeș cu toată răspunderea, pentru valo
rificarea cît mai deplină a mijloacelor 
tehnico-materlale de care dispunem, a 
puternicului potențial științific, a ni vo
iului ridicat de calificare a oamenilor 
muncii, pentru realizarea unei eficiențe 
cit mai înalte a întregii activități econo
mice. S-a subliniat că o atenție deosebi
tă trebuie acordată îndeplinirii programe
lor speciale privind dezvoltarea bazei 
proprii de materii prime, spre a asigura 
într-Un timp cit mai scurt independența 
energetică a țării, ridicarea nivelului toh- . 
nic și a calității produselor creșterea mai 
rapidă a productivității muncii, reduce-, 
rea consumurilor do energie și materia
le. în acest sens, s_a indicat guvernului, 
ministerelor să ia măsurile ce se impuri 
pentru îndeplinirea, la toți indicatorii și 
în ritmurile stabilite a planului produc.

<-ontinuare în pag a 4-a>
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CĂRBUNE EXTRAS
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Minerii Văii Jiului au ridicat ștacheta producției suplimentare

10000 DE TONE
în săptămînă pe care o încheiem astăzi, pe 

frontul bătăliei pentru a da tării.cît mai mult căr
bune, colectivele întreprinderilor miniere din Valea 
Jiului au obținut rezultate deosebite. Aproape toate 
întreprinderile miniere, zi de zi, și-au realizat și 
depășit sarcinile de plan, ridicînd ștacheta pro

ducției suplimentare la 10009 tone de 
cocsificabil și energetic.

ÎN PLUS
■ Cea mai mare can

titate de cărbune extrasă 
suplimentar în această 
săptămînă—2 500 tone — 
a fost raportată de colec
tivul I.M. Petrila, care, 
se situează astfel în mod 
constant printre colecti
vele fruntașe în întrecerea 
socialistă.

■ De la începutul lunii 
ianuarie, 9 din cele 11 
întreprinderi miniere și-au 
realizat și depășit sarci-

Cu cele 
mentare. Aceste colective 6 700 tone de cărbune ex- 
au trimis spre preparați! trase suplimentar, minerit 

de la I.M. Vulcan au trecut 
pe primul loc în întrece
rea socialistă.

cărbune

• ■ In data de 27 ianua
rie trei întreprinderi mi
niera, I.M. Lonea, I.M, 
Vulcan și I.M. Uricani, 
au extras peste sarcinile 
de plan aproape 2 000 to- .......     , _ T.
ne de cărbune. Cantitatea* dubleze producțiile supli- ni‘e °c P*an* 
cea mai mare de cărbu
ne peste preliminarul a- 
cestei zile este dată de 
colectivul întreprinderii 
miniere Lonea — plus

^827 tone._____

■ - Colectivele 
I,M. Petrila, I.M.

de la 
, . . Livezeni

și I.M. Vulcan au reușit 
ca în această săptămînă, 
în comparație cu săptă- 
mîna precedentă, să-și

peste 5 590 tone de căr
bune în plus față de pre
vederile de plan. - J

MUNCA POLITICA, EDUCATIVA
la nivelul sarcinilor și exigențelor actualei etape

Desfășurată în spiritul e- 
xigențelor formulate de 

secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la 
conținutul și eficiența în
tregii activități de propa
gandă, plenara Comitetului 
municipal de partid, care 
a avut loc cu două zile In 
urmă, a prilejuit o . minu
țioasă analiză a Dreocupă- 
rilor organelor și organiza
țiilor de partid în educarea 
politico-ideologieă a co
muniștilor, a celorlalți oa
meni ai muncii, în forma-

PE MARGINEA 
DEZBATERILOR 

PLENAREI COMITETULUI 
MUNICIPAL DE PARTID

T

Oameni 
ai muncii !

Concehirîndu-vâ 
turite ți preocu

pările pentru crețte- 
iea producției fizice, 
-ontru îndeplinirea 

tuturor indicatorilor 
de plan — acționați 
cu spirit de inițiativă 
ți responsabilitate 
muncitorească la lo
curile de muncă în 
vederea REDUCERII 
CONSUMULUI DE E- 

NEaGIE ELECTRICA.

III ț
I tratată cu

Energia este o problemă 
a noastră a tuturor, iar e- 
conotnisirea ei este o da
torie de onoare a fiecărui 
cetățean al 
patriei. în a- 
cest domeniu, 

colectivul
I M Vulcan 
are o bună
experiență, 
obținînd une
le rezultate semnificative.

Am încercat să aflăm zi
lele acestea cîte aeva din 
'preocupările privind eco
nomisirea energiei in ca-

țiunilor educative, impri 
mîndu-le un conținut bo
gat, divers și o eficientă 
sporită. S-a pus accent pe 
creșterea rolului educativ 
al adunării jr generale ale 
organizațiilor de partid, 
grupelor sindicale și orga
nizațiilor de tineret, pe an
corarea dezbaterilor iavă- 
țămintului politico-ideolo
gic în problematica econo
mică a colectivelor. Au fost 
organizate mai multe acți
uni pentru cunoașterea și 
însușirea hotărârilor de 
partid și legilor țării, a 
prevederilor noului meca
nism economico-financiar, 
s-a insistat pe explicarea» 
sensului politic, a rațiuni-

rea și dezvoltarea conștiin
ței socialiste.

S-a desprins concluzia că 
In perioada -Supusă anali
zei, urmînd îndeaproape 
Indicațiile secretarului ge-.! 
neral al partidului trasate 
la Plenara lărgită a C.C. 
al P.C.R. din 1-2 iunie 1982 
și ConsfătmVea de lucrU de. 
la Mangalia, organele și 
organizațiile de partid au 
asigMrat o mai tmnă coor
donare și dezfBpunarc a ac-

O problemă a tuturor, 
simțul responsabilității 

vute cu sing. Dumitru de sarcinile importanțe ce-i 
Maxim, șeful atelierului "stau în fată în ce pFivește 
electric, Traian Moldovan, economisirea energiei. îm- 

conducerea. sec
torului și a 

secției, electri
cienii aii luat 

inițiativa scoa
terii de sub 
tensiune j 
tuturor corpu
rilor de ila-

maistru mecanic și Șipoș pxgună cu

ECONOMHÎREA

cretar al organizației de 
partid din atelierul meca
nic, am constatat un șir 

----  ----- — — de fapte relevante în a- 
drul atelierelor electric s^ cest sens.

Arpad, șef de echipă șl se- minat fără utilitate practi 
că de eficiență maximă.

Pavel KOVACS, 
corespondent

mecanic al sectorului IX. Colectivul atelierului e- 
In urma unei discuții a- lectric este dnăr conștient (Continuare în pag. a 2-ai

Brigadierul Gheorghe 
Ciobanu, șeful de schimb 
Gheorghe Iovu și orta
cul Jor Martin Misch, 
sini componenții uneia 
dintre formațiile de 
lu< ru fruntașe de la 
nnii . Livezeni, rare lu
crează cu bune rezul
tate '» reprofilarea a- 
nei galerii de aeraj te 
orizontul 300 al minei.

Foto; Cristian ȘTEFAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Comisiile inginerilor 
ți tehnicienilor

cadru de stimulare a participării 
creatoare a specialiștilor 

la soluționarea problemelor 
producției

Reunind cadre cu vas- narea unor probleme cum 
tă experiență și compe- sînt: mecanizarea si mo- 
tență profesională, corni- dernizarea tehnol >giilor 
siile inginerilor și tehni- dezvoltarea capacităților 
cienilor s-au afirmat în de producție în minerit, 

asimilarea de noi utilajecursul anului 
fa< tor util a 
creatoare a 
de dezvoltare 
și socială a.. 
Desfășurindu-i 
pe baza unor programe 
de activitate juri nos în
tocmite, comisiile au a- 
bordat și sotu.ionaț o se
rie de prooleme priorita
re ale producției, asigu
rând perfecționarea pre
gătirii profesionale a ca
drelor tehnice, ca și ac
centuarea laturii creatoare 
a muncii acestora. '

Recent, comisia munici--Ii Tc'p.m.cI ă două corm 
pală a analizat activita--hine de abataj în faza de, 
tea desfășurată în anul prototip pentru abatajele 
1983 de aceste organisme •— : ~
cu Caracter profesional, B. MIHAI
relie*'-du-se aportul a ________________________
drelor tehnice la soluțio- (Continuare in pag a 2 a

1983 ca un i
so.uționarea și repere în fabricația în- 
obiectivelor 

economică 
Văii Jiului, 
â activitatea

trcprinderilor contructoa- 
re de mașini, extinderea 
procedeelor de tip indus
trial pe șantiere, diver
sificarea și îmbunătățirea 
calității produselor ia 

întreprinderile de confec
ții și tricotaje. S.-a acțio
nat pentru extinderea Ți 
-perfecționarea tehnologiei 
cu tavan de rezistență :■ 
aliata iele frontale la în
treprinderile miniere, re
alizarea la ipșhueem", i 
colaborare cu C.M.V.J.

ob%25c8%259bin%25c3%25aendu.se


DUMINICĂ. 29 IANUARIE 1984

%

(Urmare din pag. I)

Echipa de electricieni a atelierului de automatizări din cadrul I.U.M. Petroșani, condu
să de Alexandru Beiteki, lucrează la definitivarea unui set de blocuri comandă.

lor majore și avantajelor 
reale ale măsurilor între
prinse pentru perfecționa
rea organizării și conduce
rii activității economice și - 
a întregului sistem al de
mocrației noastre socialiste. 

Rezultate bune au ftost 
obținute și în ceea ce pri
vește participarea la fazele 
de masă și '«i confruntările 
finale ale Festivalului na
țional „Cîntarea României". 
A sporit numărul forma
țiilor participante la festi
val și a fost cîștigată o 
frumcasă tradiție în orga
nizarea manifestărilor 
amploare, apreciate 
spectatori, cum sînt Luna 
manifestărilor politico-ide- 
ologice, cultural-educative 
și sportive „Laudă omului 
muncii și creației sale", 
„Nedeia vulcăncană", „Flori 
de mai", „Cîntecul adîncu- 
lui", „Festivalul obiceiurilor 
de iarnă" și altele.

Cu toate rezultatele bu
ne, înregistrate pe -parcursul 
anului 1983, plenara a re
liefat că în activitatea U- 
nor organe și organizații de 
partid, de sindicat și ale 
U.T.C., a unor consilii de 
educație politică și cultură 
socialistă din localități și 
întreprinderi s-au manifes
tat și neajunsuri. în nerea- 
lizările economice ale unor 
unități pe anul 1983 — 
I.M. Livezeni, I.M, Dîlja, 
I.M. Aninoasa, I.M. Bărbă- 
teni și altele — s-au regă-

Plenara a criticat faptul 
că nu s-a făcut totul pe li
nia promovării cinstei și 
corectitudinii, pentru preve
nirea abaterilor de Ia legis
lația socialistă. Au fost în
treprinse puține acțiuni pen
tru formarea și dezvoltarea 
conștiinței juridice a oame
nilor muncii, pentru educa
rea tinerilor în spiritul res
pectului față de lege, față 
de societate. Activitatea de 
educare materialist-științi- 
fică a oamenilor muncii, 
îndeosebi a tineretului, se

de 
de

sit, alături de alte cauze, 
și deficiențele din cadrul 
muncii de propagandă, ca
re nu a acționat în mod 
eficient pentru mobilizarea 
colectivelor la realizarea 
planului, pentru întărirea 

ordinii și disciplinei. în 
unele colective de muncă, 
starea disciplinară nu este 
pe deplin corespunzătoare, 
se înregistrează încă multe 
absențe nemotivate si alte 
abateri de la disciplina teh
nologică și 4? producție Pe 
de altă parte, este scăzută
'llllllllilIIItlIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIHIUIIIIIIIIIIIIIIII 

Munca politică, educativă 
wmmfwmH/mmtfmmmnmmHmnunmmmmfmwt 

participarea unor cadre teh
nice la organizarea și des
fășurarea acțiunilor educa
tive, pentru omogenizarea 
și întărirea formațiilor de 
lucru, reducerea fluctuației, 
cît și pentru desfășurarea 
în condiții mai bune a ca
lificării și perfecționării 
profesionale a personalului 
muncitor. Se înregistrează 
diminuarea spiritului critic 
în dezbaterile unor consi
lii ale oamenilor muncii, 
nu este promovată în mod 
stăruitor combativitatea fa
ță de neajunsurile din mun
ca unor cadre tehnice, a 
unor conducători care do
vedesc comportament neco- 
respunzător în relațiile cu activitatea de pregătire te- 
oamenii din subordine.

desfășoară sporadic, prin 
acțiuni ineficiente, superfi
ciale, lipsite de argumente 
convingătoare, deși politica 
științifică a partidului și 
întreaga activitate de con
strucție socialistă 'oferă la 
fiecare pas astfel de argu
mente. Munca educativă, 
consacrată formării convin
gerilor înaintate despre lu
me și viață ale partidului 
trebuie întărită atît în în
treprinderile economice cit 
și în școli, în instituțiile 
de ocrotire a sănătății și 
alte domenii de activitate, 
în cadrul școlilor genera
le, liceelor și institutului de 
mine trebuie îmbunătățită

oretică și practică a elevi-

lor și studenților, iar în 
întreprinderi să sporească 
preocupările pentru buna 
integrare în proc esul mun
cii a absolvenților reparti
zați.” Neajunsurile au fost 
semnalate și ir activitatea 
organelor și organizațiilor 
ie sindicat și ale U.T.C. în 
aphearea cu eficiență spo
rită a inițiativelor munci
torești și mai buna organi
zare a întrecerii socialiste, 
în desfășurarea muncii e- 
ducative, de întărire a dis- 
ciplinei, îmbunătățirea coe
ficientului de prezență și 
utilizarea maximă a timpu
lui de lucru.

Existența neajunsurilor 
criticate, s-a arătat în ca
drul plenarei, evidențiază 
faptul că unele organe și 
organizații de partid nu au 
perseverat în îmbunătățirea 
stilului și metodelor 
de 
în 
le 
ce, 
mai oportune măsuri 
nu au urmărit înfăptuirea 
lor, pentru a asigura 
bunătățirea activității 
acest domeniu.

Plenara a elaborat 
amplu program de măsuri 
stabilind sarcini concrete 
pentru organele și organi
zațiile de partid, de masă 
și obștești, pentru toți fac
torii educaționali în vederea 
perfecționării muncii poli- 
tico-ideologice, a întregii 
activități educative, de pro
pagandă.

lor 
muncă, nu au analizat 
profunzime toate laturi • 
muncii politico-ideologi- 
nu au întreprins cele 

sau

îm- 
din

un

Comisiile inginerilor 
și tehnicienilor

(Urmare din pag. I)

cu" front scurt, adaptarea 
In î ivi ,i .itppni a THlul liorm 
bine de abataj "pentru tă
ierea la înălțimea de 4,1 

"tttț tehnologiile de recon- 
diționare a silozurilor sul> 

.terane și de hidroizolare la 
JîlcrăriTor miniere anlicate ~ 

T m Petrila constituie 
doar cîteva exemple de so
luții tehnice cu eficiență 
ridicată, ce ilustrează com
petența și pasiunea pentru 
nou a cadrelor de specia
liști din Valea Jiului.

Pe lîngă rezultatele bu
ns obținute, participanții la 
dezbateri au relevat însă 
și c serie de neîmpliniri 
și posibilități de sporire a 
rolului și aportului comisi
ilor inginerilor și tihnicie- 
nlior la soluționarea pro
blemelor practicii produc
tive. Ing. Emilian Tomules- 
cu, inginer șef la Grupul 
de șantiere Valea Jiului 
al T.C.H. sublinia rezulta
tele bune obținute în a- 
ceastă importantă unitate 
de construcții din munici
piu prin atragerea unui 
număr sporit de specialiști 
la soluționarea celor 63 de • 
teme de creație tehnică fi
xate prin planurile tema
tice, susținînd necesitatea 
antrenării în viitor a tu
turor cadrelor de ingineri 
și tehnicieni la asemenea 
acțiuni. Anul trecut s-au 
înregistrat unele reușite în 
domeniul informării tehni
ce, ilustrate de publicarea 
unor pagini tematice în 
presa locală și îndeosebi 
prin reeditarea Buletinului 
de informare tehnică al 
C.M.V.J., care s-a • bucurat 
de aprecieri deosebit , de 
favorabile din partea spe
cialiștilor mineri. Totuși, 
posibilitățile existente în 
acest domeniu sînt depar
te de a fi epuizate, ing. 
Nicolae Radu, director teh
nic la I.M. Vulcan și ing 
Grigore Grăjdan, inginer 
șef la I.M. Petrila susținînd 
utilitatea’ organizării unor 
consfătuiri și schimburi de 
experiență și vizite de do
cumentare pe anumite te
me prioritare ale produc
ției pentru mai buna cu
noaștere a realizărilor teh
nice originale, pentru ex
tinderea și generalizarea a-

cestora. De un real folos 
în această direcție pot fi 
și expozițiile de creație 
tehnică,, care se organizes-, 
ză periodic, fiind însă ne-i 
cesară, după cum sublinî-' 
au ing. Ioan Herman, din 
cadrul IPSRUEEM și ing. 
Wilmoș Bâlasko, de la 
I.C.P.M.C., o preocupare 
mai mare din partea uni-’ 
tăților economice pentru 
calitatea exponatelor, care 
șă fie cu adevărat repre
zentative pentru realizările 
colectivelor de muncă.

O deosebită importanță 
pentru eficiența activității 
cadrelor tehnice o consti
tuie înscrierea acesteia în 
aria problematicii majore, 
prioritare a producției în 
care scop ește necesară în
tocmirea unor programe de 
activitate cît mai judicioa
se pentru comisiile inginer 
rilor și tehnicienilor (ing. 
Ion Vasile, inginer șef al 
I.M. Aninoasa), precum și 
orientarea activității spre 
o arie tematică largă, care 
să includă într-o mai mă
re măsură probleme lega
te de mica mecanizare, 
îmbunătățirea organizării, 
creșterea eficienței econo
mice (ec. Nicolae Gomoiu, 
contabil șef al I.M. Lu
pe ni și ing. Wilhelm Smi- 
der, din cadrul I.C.M.M.).

Realizarea acestor dezi
derate,’ a cerințelor rezul
tate din obiectivele de dez
voltare economico-socială ai 
Văii Jiului, oferă, așa cum 
sublinia ing. Gheorghe Da- 
videscu, director tehnic in
vestiții în Combinatul mi
nier Valea Jiului, prilejul 
de afirmare a comisiilor in
ginerilor și tehnicienilor, 

drept cadru organizatoric 
capabil să stimyleze parti
ciparea creatoare a tutu
ror specialiștilor la solu
ționarea cu eficiență ridi
cată a problemelor produc
ției.

Semne bune 
anul are

(Urmare din pag. I)

con-
cu piciul Buta, 
seculară a melea- 
oierilor este tul- 
de vuietul auto-

Rapare noi la izvoarele Jiului
îh apropierea izvorului

Jiuiui de Vest, la 
fluența 
liniștea 
gurilor 
bv ata
basculantelor și tractoare
lor. Un mic grup de cons
tructori, mecanizatori și 
monturi au început aici 
o lucrare importantă: 
construcția unui baraj- 
priză de apă și a unei 
conducte de aducțiune. 
Datorită acestei lucrări va 
prinde viață un proiect 
îndrăzneț, de mare utili
tate publică Este vorba 
o>“ asigura ret- unui debit 
spor.t dt apă, pentru ba
rajul Valea de Pești. Con
ducta 
străbate 
d. . mai 
de la Buta 
jul la’Ului 
Pești, prin 
Pribeagu. 
septembrie- 
lucrarea e 
fășuraie.

Ion Căleanu, pe care 
dirigintele de șantier ni 
l-a recomandat drept „cel 
mai bun mecanizator" se 
afia la *'olanul unui ex
cavator La barajul de 
p iză, eon‘truct:mii din 
suoo-dinea sing. Mihai 
Ș'.el mi pr .-gateau turnarea 
betucmjuor. Lucrările de 
cor. r ucții și montaje 
smi cr. jfd-n-â'.e de tină 
rul inginer Petru 'Anto- 
r. c, șef ' șantierului Cîm- 
pu iui x'?ig al O.G.A. 
Deva. de

pînă acum n-au fost prea 
mari“ — ne-u mărturisit 
șeful de șantier; greul 
de-abia de acum încolo 
începe. Avem de străbă
tut terenuri stîncoase".

Cîteva zeci 
conductă de 
compusă din 
diametrul de 
și fos’

tie aducțiune va 
un ti aseu lung 

bine de 7000 ml 
pină la bara- 

Valca de 
fosta carieră 

începută în 
anul trecut, 

in plină des-

de metri de 
aducțiune, 

tuburi cu 
100 cm au 

pozate, sub su
pravegherea maistrului 
Mircea Borlovan. împreu
nă cu o veche cunoștință 
de pe șantierele regulari
zării Jiurilor, dirigintele 
de șantier Ernest Czimb.il. 
ir.os, străbatem traseul 
conductei. De pe o creas
tă de deal, de la înălți
mea fostei cariere de 
piatră Păroasa, zărim 
doar marginile marcate 

di. secetă ale barajului 
di la Vaca de Pe^ti A- 
bia în apropierea baraju
lui poate fi văzută oglin
da lacului de acumulare. 
Consumul mereu sporit de 
apă solicitat de dezvolta
rea urbanistică și indus
trială vertiginoasă a lo
calităților din Valea Jiu
lui poate fi din ce în 
ce mai gieu acoperit, de 
debitul pîr.ului Valea d£ 
Pești. Nu peste mult timp, 
insă, datorita hărniciei 
constructorilor pe care 
i-am întîlmt ia izvoarele 
Jiului de Vest, nivelul a- 
pei în iacui de acumulare 
de la Valea de Pești se 
va menține permanent la 
cota de deversare.

Colectivul atelierului me
canic, lucrînd în trei schim
buri, cu mașini unelte mari 
consumatoare de energie, a 
elaborat 
conducerii 
birourilor 
partid și 
propriu de economisire a 
energiei. în acest sens, a- 
lături de preocuparea pen
tru realizarea și depășirea 
sarcinilor de producție, un 
obiectiv de prim ordin l-a 
constituit încadrarea în 
normele de consum stabi
lite. -în acest sens s-au in
stituit următoarele mă
suri : îmbunătățirea orga
nizării procesului tehnolo
gic ; dotarea principalilor 
consumatori cu contoare ; 
ținerea unei evidențe pre
cise și a bilanțului de con
sum al energiei ; folosirea 
la întreaga capacitate a 
utilajelor ; evitarea mersu
lui lor în gol.

sub coordonarea 
sectorului și a 

organizațiilor de 
(J.T.C., un plan

O bună exoeriență au 
în acest domeniu strungarii 
și frezorii atelierului me
canic, care folosind cu e- 
ficiență sporită utilajele 
din dotare — strunguri, 
freze, mașini de găurit etc.

O problemă 
a tuturor

— au reușit să economi
sească cantități apreciabile 
de energie. Din rîndul lor 
merită menționați strunga
rii loan Paiden, Mihai 

Vargyasi, Ion Cugerean, și 
mulți alții, care au elimi
nat timpii de mers în gol 
la mașinile-unelte la care 
lucrează. Exemplul acestora 
a fost urmat imediat 
componenții secțiilor
confecții metalice, forjă și 
reparații stîlpi hidraulici, 
care au redus funcționarea

de 
de

în gol a ciocanelor pneu
matice și a dispozitivelor 
de sudură electrică.

Prin dotarea cu contoa
re, dispozitive de decuplare 
automată, efectuarea la 
timp și de calitate a revi
ziilor și reparațiilor la 
mașinile-unelte, electricienii 
de intervenție au contribu
it și ei nemijlocit la obți
nerea acestor rezultate po
zitive de economisire a 
energiei. Se cuvine a fi 
menționată preocuparea 
permanentă în acest do

meniu a electricienilor Ghe
orghe Teoca și Nicolae Ili- 
eș.

Fiind pe deplin conștienți 
de îndatoririle ce le revin 
la locul de muncă, mem
brii colectivelor de mun
citori de la atelieiele elec
tric și mecanic, sînt hotă- 
rîți să facă totul pentru 
realizarea o’ depășirea atît 
a sarcinilor d • plan cît și 
încadrarea strictă în nor
mele de consum și econo
misire a energiei.

mate- 
fizi- 

Comă- 
de la Liceul in- 

Petro- 
D, a 
suc-

ianuarie 
des- 

Filialei

După ce anul trecut 
a obținut două premii
I la faza județeană a 
olimpiadelor de 
matică, respectiv 
că, elevul Dan 
nescu
dustrial minier 
șani, Masa a X.a 
obținut alte două 
cese în luna
1984. .Este vorba 
pre Premiul 
Prahova a Societății de 
Științe 
cadrul 
tabăra 
Sinaia 
clasei a X a si Premiul
II la proba de baraj la 
concursul de matema
tică în cadrul Taberei 
naționale — Sinaia 1984.

Performanțele sale, 
rod al seriozității, ta
lentului și muncii sa
le îi evidențiază pasi
unea pentru matemati
că, onorîndu-1 pe el și 
școala pe care 
prezintă. Deci, 
bune anul are 
cei harnici. Dan 
unul dintre ei. 
țări și tot mai

Matematice, în 
concursului din 

ie matematică 
— test Ic nivelul

o re- 
semne 
pentru 

este 
Felici- 

, .. multe
succese ! (M. MIRCEA)

ClivolL 5apw.ni' 
| minii care a trecut, la U- 
e ricani au fost repartizate 
i locatarilor 34 de aparta- 
1 mente și 4u de garsoniere. 
| Este vorba de blocurile ltlA 
| și23 de pe strada Progre- 
j. sului din cartierul Bucura. 
6 @ DE MIINE, la Paro-
Îșeni, Încep lucrările de 

montaj a conductei de gaz 
metan pîn" m zona plat
formei industriala din Li-

i

vezeni, ceea ce va asigura program 
trecerea încălzirii unități
lor economice din zonă de 
la combustibilul lichid ia 
cel gazos. Montarea este 
prevăzută pină la finele 
trimes*-ului 1 a.c.

® DFIGADA ARTISTI
CA a secției de bobin.-.j de 
la l.F.A. „Vîscoza- Lupcni
— instructor Irina Hribal
— se pregătește cu un nou 
program pe care-1 va pre
zenta în premieră în fata 
adunării generale a repre
zentanților oamenilor mun 
cii ce va avea Ioc peste 
cîteva zile. Tema noului

îmbunătățirea 
calității firelor de mătase, 
respectarea disciplinei teh
nologice.

© LA SECȚIA DE 
TRaNSPORT Petroșani a 
Autobazei C.M.V.J., au so
sit în ultimele zile patru 
mașini noi, trei autocami
oane de capacitate mare și 
un autoatelier, . dotat cu 
utilaje pentru intervenții. 
(V. Beldie, coresp).

© DE CE ? Numeroși oa
meni ai muncii da la Au
tobază și Baza de aprovi
zionare ale C. M. V. J. 
E. G. C. L.,

o
a. De ce 7 hiindcă prin- g 
dispoziție lipsită de ra- | ....... I.I

I.A.C.C.V.J., ca și alți ce
tățeni nu pot să beneficie
ze de serviciile liniei de 
autobuz Aeroport _  I.M.
Dîlja. De ce ? Fiindcă prin- 
tr-o*.
țiune, acest autobuz circu
lă fără nici o oprire între 
cartierul Aeroport și Dîl
ja, de cele mai multe ori 
cu cite 5-10 pasagen. (V.S.)

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU

Visrri SXRĂUȚ

Czimb.il
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Chipul luminos al lui Cuza 
în eternitatea istoriei

După abdicare 
februarie 1866 — 
greșalele lui l-au 
nat, ci faptele cele mari", 
spunea M. Kogălniceanu), 
domnitorul Al. I. Cuza, 
în drumul pribegiei sa
le, a făcut un popas re
lativ scurt la Timișoara, 
între 7-8 martie 1866. Zia
rul „Temeszvarer Zei- 
tung" a informat în pre
alabil marele public, re
feritor la reformele so
ciale și politica progre
sistă a domnitorului Uni
rii, favorabilă țăranilor, 
în numărul său din 1 
martie 1866 Temeszvarer 
Zeitung” a inserat un ar
ticol care prezenta citi
torilor faptul că Al. 1. 
Cuza părăsise Capitala 
țării sub escortă, plecînd 
prin Brașov, Sibiu spre 
Viena. în zilele următoa
re, locuitorii importantu
lui tîrg-bănățean au aflat 
ică domnitorul va - trece 
prin Timișoara, știre pri
mită cu viu interes..

Popasurile la Brașov, 
Sibiu, Lugoj, Timișoara 
sînt narate de un scrii
tor contemporan, din pa
ginile căruia ne permi
tem 4 spicui cîteva 
ze : „.„Brașovul a
doar un scurt popas în 
drumul său spre Viena, 
căci și-a continuat călă
toria, căutînd ca intrarea 
în Sibiu să aibă loc în 
fapt de seară. Neavind să 
fie cunoscut, au adăstat 
la marginea orașului, ia 
cel dintîi han ieșit in 
cale.
tăcere despre o asemenea 
vizită.

— Așa voi face, măria 
ta. Cinstea pe care ne-o 
face domnul românilor es
te prea mare ca să nu-i 
ascult porunca. Noi nu 
uităm, măria ta. că pe 
cîmpia de la Blaj am fost 
mai bine de trei mii de 
români din partea Bra
șovului și ne-am spus 
păsurile și doleanțele...

I_______ ________________

(11/23 în zori au pornit mai 
departe. La Lugoj, drumul 
i-a fost odată luminat de 
căldura și entuziasmul 
celor mai bine de o mie 
de oameni care l-au în- 
tîmpinat dincolo de ba- ’ 
riera orașului. Aproape 
o sută de elevi, frumos 
aliniați pe marginea dru
mului, în frunte cu pro
fesorii lor, cîntau un 
mî.rș pentru domnitorul 
pe care îl socotiseră și 
al lor. în mîini țineau

tii/iiiiiiiiiiiri/miiiniiiiiiii

„...nu 
răstur-

File de istorie 

stegulețe tricolore, flutu- 
rîndu-le spre omul aces
ta pătruns în legendă.

Vichenție Babeș, An
drei Mociani și Nicolae 
Comeanu îi adunase oe 
români acolo, în margi
nea Lugojului, unde, in 
1848, Eftimie Murgit ți
nuse o cuvintare asculta
tă și încuviințată de pes
te zece mii de oameni 
Acum voiau să-și arate 
încă odată recunoștința 
lor pentru cel care, cu 
trei ani în urmă, ,a vre
me de nevoie și amar îi 
ajutase, trimițîndu-le hra
nă și îmbrăcăminte.

Cînd a coborît să-și îm
brățișeze prietenii și să-i 
salute pe ceilalți, mulți
mea a strigat cu un sin
gur glas : „Trăiască Vo
dă Cuza". Apoi, cu vocea

țiirnim încă o dată pen
tru sprijinul pe care ni 
l-ai dat Ia vreme de ne
caz, binele ce ni l-ai fă
cut noi nu-1 Uităm...

Le-a mulțumit Vodă 
■pentru cuvintele frumoa

se. S-a amestecat printre 
țărani, a stat de vorbă 
cu ei, s-a bucurat pentru 
visurile și nădejdile lor 
de a fi sub ascultarea 
unei singure porunci, a- . 
poi și-a continuat drumul 
spre Timișoara. S-au‘ bu- 
curat și românii de aici 
și n-au pregetat să-l în- 
tîmpine, adunîndu-se în 

piața Cetății pe unde a- 
vea să treacă. A avut loc 
o nouă manifestație, o 
nouă mărturisire de sim
patie, menită să-1 îneînte 
pe Cuza. Aflînd despre ce 
este vorba, autoritățile au 
ținut doar să supraveghe
ze pregătirile, nu însă să 
le și stînjenească. Așa că, 
uralele, cuvîntările și a- 
clamațiile au continuat 
pînă seara tîrziu și din 
Piața Cetății s-au mutat 
sub fereastra hotelului 
„Trompeta" In care fos
tul domnitor și mica lui 
suită au rămas peste 
noapte,..". Ultimul po
pas al domnitorului Uni
rii pe meleagurile stră
moșești a lăsat o profun
dă impresie asupri popu- ■ 
lațîei bănățene, care nă
zuia și milita, prin fe
lurite chipuri, pentru 
unirea cu Tara.

în seara zilei de 8 mar-
grea de emoție, Vichenție tie 1866, Al. I. Cuza cu 

cerîndu-i hangiului Babeș a prins a grăi:
— Măria ta, durerea 

fraților de dincolo de 
Carpați de a nu te mai 
avea domnul lor este și 
a noastră, căci destinul 
lor merge într-una cu al 
nostru. Și noi am dorit 
și noi așteptăm izbăvirea 
neamului românesc. Ro
mânii de aici te încredin
țează de dragostea lor și 
în această zi, nespus de 
amară pentru toți îți mul-

familia și suita sa (doam
na Elena, cei doi copii 
adoptivi — Alexandru și 
Dimitrie, colonelul adju
tant Pisoschi, trei came
riste, doi valeți) au pără
sit Timișoara, plecînd cu 
trenul la Viena, în dru
mul său de exil pînă în 
15/27 mai 1873 cind „in
tra în eternitatea morții, 
ca și în eternitatea isto- . 
riei țării sale"

EiCf. D. PELICrtAO

Insniitui
■ BARBA DE ALBINE

Cea mai mare barbă de 
albine esre o barbă de 
20 000 (estimativ) „lipite" 
pe torsul gol și bustul mi 
Howard Davis, în mai 1952, 
fără nici o înțepătură.

H CORSAJ DE ALBINE
■ Cei mă: irumos corsaj 

de albine r ornat torsul 
lui Lucie Desciiamps din 
Qebec, timp de 2 ore. A- 
picUJtoarea estima că acest 
corsaj era constituit din 
mai mult de 25.600 de al
bine, dar era dificil de a 
aprecia cu exactitate.

g PRIMIRE
l: îvUt 
primire 
în

cea 
din 

martie 
salubri- 
a esti- 

au a- 
de hîr-

John G.em, 
mâi frumoasă 
toate timpu Je 
1962. Serviciul
tate dm New York 
mat câ spectatorii 
runcaț 3 500 OUI kg 
tie, confeti, serpentine pe
traseul trecerii astronautu
lui.

-Ț, 7 gaaaâag-i——Al
SĂ NE CUNOAȘTEM PATRIA

Știați ca
„.Intr-o exploatare de 

aur de Ia Rușchița a fost 
* concepută și pusă în ’fun

cțiune o . ingenioasă insta
lație pentru zdrobirea mi
nereului denumită „moto
rul cu coloană de apă" ca
re utiliza exclusiv cantita
tea de apă acumulată în 
coloană ? Forța apei punea 
în mișcare 24 de săgeți in- 
gerios cuplata car® loveau 
minereul ?

...un cunoscut inventator 
român, Alexandru Ciurcu 
(1854-1922) a participat la 
construirea primului motor 
termic cu reacție destinat

> navigației aeriene ? ET < - 
realizat, ide asemenea, o 
drezină cu jet reactiv (1887), 
< patru decenii înaintef de ■ 

j Max Valier, căruia îi este 
atribuit acest tip de vehi- 
cul.

...masivul Slănic Prahova 
reprezintă o rezervă geolo-

gică 
tone 
peri 
gleb 
de 180 de ani 7

„.specialistul rumân Emil 
Geles (1891-1976) este auto
rul a două brevete de in-« i 
veirții, achiziționate de fir^ 
ma Marconi; aparat re- | 
Ceptor pentru eliminarea 
perturbațiilor atmosferice 
(1921) și ameliorării asupra 
antenelor de transmisie și 
recepție a undelor electro-: 
magnetice ? (I.B.)

de zece miliarde de 
de sare, putînd aco- 
necesitățile întregului 
pe timp de mai bine

Iarnă, omăt și bucurii 
pentru cei mici.

\. : -us pU’isOfesfȘȚsSe.

' .'.âj

Foto : Ștefan CRISTIAN

(CRONICĂ RIMATA)

A
. y Ester iarnă, propriu-zis,
\ ' .................I
*III ț î
***
) (Titlul nu o să-l disculpe : 

' URSUL PĂCĂLIT DF. VUAii3

ninge pe-un tărîm de vis, 
cu fulgi albi și nefirești. 
Chiar dacă-am ajuns bunici, 
mai sîntem odată mici 
și mai ascultăm povești 
A fost odată, ca nicicînd, 
de n-ar fi fost nu s-ar fi spus, 
(doar un exemplu e deaju- s) 
o fată ce cenușă-a pus 
pe gheața rece — alunecoasă, 
să nu mai „pice" vreun intrus 
(Și-arunci cu toții, ei, i-au spus : 
— nici nu ghiciți — CENUȘĂREASA) și-a 
Un băiat, -foarte credul, 
fu oprit de-un trecător 
și-ntrebat de vrea să ia, 
chilipir, un tranzistor. 
Și-i ceru pe el o mie, 
(vezi bine, anticipat) 
după care se făcu 
nevăzut, dar... căutat.

Perfotii este pro- 
unui acordeon de

ARBORE -

■ ACORDEONUL CEL 
MAI MARE DIN LUME

Oiivier 
prietarul 
1,63 m.

genealogic
Neiiaiay „Bprlon". Hoit 

a studiat timp de 16 ani 
toate r?,roifi<-at!iie familiei 
sale Ei a-repertariai. 6 820 
de părinți ajurigînd pînă in 
anul 1562.

Arborele gehealogld' și 
fainurile sale au dat o foa
ie de 5,53x4,60 m (mai mult 
de 25 mp?. '

Ion BARBU 
traducere din Guineas Book 

Of Records

Ce trebuie să știm despre 
televiziunea in culori (i)

ursul păcălit de vulpe) 
Un m totul alt băiat, : ».■ -
de felul lui așezat,-
(fiul lui GRI-lmpărat) 
o pereche de pantofi, 
deunăzi, yi-a comandat, 
dar neavind nimic de „dat" 
lucrul nu fu terminat 
și... rămase descălțat. .

(Vezi MOTANUL ÎNCĂLȚAT) 
Unul fiind cu gestiune 
și-a virît mina în bani
i-a luat cit a luat, 
rină-a luat și cîțiva ani
.vezi PUNGUȚA CU DOI BAN, 
,-.a era o fată bună, 
dar visa la~ feți-frumoși 
Se găsi să-i zică unul 
c:te-n stele și în lună,
«ca să nu spunem ; gogoși) 
s-au luat o săptămână. 
După care-a dispărut

'.ăsat-o păr .sită .
(Asta e chiar FRUMOASA 
DIN PĂDUREA ADORMIT Af 
JIUL e-n cantonament, 
fiecare jucător 
se comportă elocvent, 
astfel că in clasament 
vor urca așa, deodată, 
la cota cei mai incită. 
'Asta-i APA FERMECATA) 
Ajungind mai la s/îrșit 
găsim că e nimerit 
sa ne exprimăm așa : 
„Și-am încălecat pe-o șa 
și-am plecat cît maț curînd..." 
(De era vreun autobuz, ' ' 
zău nu mai plecam nicicînd)

Mircea ANDRAȘ
*MIC DICȚiONAO... MEDICAL

AUTOPSIE; '„Operație.'.
" cu., r- ■

' a*voi -
} Logoree,'.,' iionrsîșp j
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serviciu I . ;

•fi •
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■■ CIN 1 ■— ...Mesuță.
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metrul.. singîiui.
COPD — "ni1" " cu atri

buții numai... biologice.
DlSPENS/ii’.lZARE = 

Radarul sănătății.

AîNerciții cu mingea 
MLDâCALA — Sport... e- 

. picurisin. ■
GURĂ = locul de 

ducție al... dentistului.
MIOPIE = ...puțin 

vedere. ’ <
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Un fel de... carte de vizită.

pro-

la

BA-
'Tață.;, nettol

D- C. MAZILU

Cronică wimată 
(116) 

ț® Cînd stelele ating 
orizontul pot fi luate 
drepț focuri păstorești.

& Omul. Materia ri
dicată la cel mai înalt 
potențial spiritual.

® Păziți bine staulul 
cu lupi. Să nu dea ber
becii peste ei.

® Și eu colecționez 
cărți, Am i să un mare 
cusur, Le citesc.

Valeria BUTULESCU
- 

I '
pentru televizorul în cu
lori și nu sînt valabile și 
la alb-negru.

Cea mai importantă pie
să a televizorului în cu- 

stăm țintuiți lori, cinescopul tricrom, 
este de asemenea specifi
că atît prin natura acestu
ia cît și prin dispozitivele 
și circuitele sale auxiliare 
iar prețul numai al acestei 
piese reprezintă contrava
loarea unui televizor alb-, 
negru. ‘ ’/ș t: ei.' 'ț. '

Menționez, de asemenea, 
că circuitele din televizo
rul în culori, care nu sînt 

. absolut specifice acestui
o întrebare televizor, fiind utilizate sub 
un televizor 

adap-
cu

Pentru cei mai mulți, 
televiziune înseamnă îna

inte de toate, televizorul 
aranjat într-un colț de ca
meră, cu al său ecran, în 
fața căruia f" 
adesea ore în șir... în 
șțhimb, puțini sînt cei ca
re știu cum se transmite 
și cum se recepționează o 
bună transmisie color. Pen; 
tru aceasta este nevoie de 

neo scurtă inițiere, care 
va prinde bine tuturor, â- 
supra cîtorva principii de 
bază și particularități 
comparație cu televizorul 
alb negru. Să pornim 
răspunsul la 
d . bază : dacă 
alb-negru poate fi 
lat sau transformat, ' 
mai puține cheltuieli, în- 
tr-unul color ? Răspunsul 
este unul și' același: NU. 
lată de ce: atît din punct 
,de vedere electric, cons
tructiv cît și al modului de 
fabricație, reglaj, utilizare 
și depanare, un televizor 
în culori are asemănări și 
deosebiri mari față de un 
televizor alb-negru.

Conform principiului 
compatibilității, orice re
ceptor de TV în culori tre
buie să aibă posibilitatea 
să reproducă în bune con
diții și o imagine de TV 
alb-negru. Se poate deci 
concluziona că un televi 
zer în „ulori trebuie să 
f'p in pnmu. rînd un bun 
te’evizor alt. negru: in
vers _  nu este posibil.

Pe de altă parte, se știe 
că semnai::-) ae videofo'cc- 
vență, care modulează pur
tătoarea" de radiofrecvență 
transmisă, seminalul video
complex color, este suma 
a două semnale suprapuse": 
semnalul de luminanță si 
semnalul de .lominanță 
Prin urmare, rezultă, ca 
o consecință firească, fap
tul că prelucrarea celor 
două' semnale se va efec
tua în circuite separate: A- 
ceste circuite, cît și circui
tele care formează semna
lele de atac pentru cine- 
scop sînt specifice numai

în

cu

altă formă șl în televizoa
rele alb-negru, se deose
besc totuși de circuitele 
din TV alb-negru din punct 
de vedere al semnalelor de ’ 
'intrare, de ieșire, precum 
și al puteri i f urniza le.

Toate etajele și suban- 
samblurile specifice televi
zorului in culori trebuie să 
fie atacate de semnale ale 
Căror distorsiuni de ampli
tudine și fază să fie cît mai 
mici, iar liniaritatea și Sta
bilitatea să fie mai bune 
decît performanțele simila
re ale televizoarelor alb- 
negru. Prin urmare rezul
tă condiția ca și restul e- 
tajelor să aibă performan
țe mai bune în comparație 
cu performanțele etajelor 
similare, utilizate în tele
vizoarele alb-negru lan 
ceea ce este ș. mai esen
țial, pentru realizarea îh 
tr-un mod deosebit a a- 
cestor etaje, se pune și 
condiția de fiabilita‘’e. Te
levizorul în culori are cca. 
2-2,5 ori mai multe com
ponente de.-ît wn televizor 
alb-negru puterea disipa
tă de componente și tem
peratura din interiorul apa
ratului este mai mare, ceea 

‘ce impune să se tină cont 
încă din faza de proiectare 
a tuturor circuitelor de 
condițiile legate de 
ranța în 
paratului.

sigU-
fuhcțiofiare a ■ a->

(Va urma)
Ing. Ilie BREBEN

'r;
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ției industriale, îndeosebi a producției 
fizice, pentru obținerea unor producții 
agricole record, pentru reducerea terme
nelor de execuție la lucrările de investi- 
■ții și atingerea parametrilor proiectați, 
pentru realizarea cu prioritate a produc
ției de export și limitarea la strictul -ne
cesar a importurilor, pentru sporirea be
neficiilor și eficienței economice in 
toate sectoarele. Guvernul va trebui _ să 
poarte întreaga răspundere pentru în
deplinirea în cele mai bune condiții a 
planului și în toate ramurile de activita
te, în special a planului de export. Îm
bunătățirea activității în toate ramUrile 
economiei va trebui să ducă la sporirea 
și mai puternică a venitului național, 
la înfăptuirea, pe această bază, a tuturor 
măsurilor privind • creșterea veniturilor 
și a nivelului de trai al oamenilor mun- 

' cii.
Comitetul Politic Executiv a stabilit 

să fio dat publicității Comunicatul Con
siliului Suprem al Dezvoltării Economi
ce și Sociale, Consiliului de Miniștri, Co-, 

•mitetului de Stat al Planificării și Di
recției Centrale de Statistică cu privire la 
îndeplinirea Pianului național unic de 
dezvoltare economico-socială a Republi
cii Socialisto România în anul 1983.

î. continuare Comitetul Politic Exe
cutiv a analizat și aprobat Raportul cu 
privire Ia planul de reparații capitale' pe 
anul 1984. în raport se menționează că 
planul de reparații, întocmit in conformi, 
tate cu indicațiile conducerii partidului 
și statului, cuprinde prevederi menite să 
asigure utilizarea eficientă și în condiții 
de maximă siguranță în exploatare a ca
pacităților de producție și a celorlalte u- 
lilaje și instalații! existente în economie.

în legătură cu eșalonarea reparaților 
capitale pe trimestre și luni, Comitetul 
Politic Executiv a stabilit ca la utilajele 
și instalațiile mari consumatoare de 
energie reparațiile capitale și lucrările 
cu caracter de modernizare să se exe
cute în perioadele în care consumul de 
energie pe ansamblul economiei, este

ridicat, iar cele producătoare de ener
gie, în perioadele în care consumul este 
mai mic. ”

în scopul asigurării condițiilor materiale 
necesare realizării la timp a lucrărilor 
din agricultură, s-a indicat ca cea mai 
mare parte din parcut de tractoare agri
cole care, potrivit planului, urmează să 
fie reparate în cursul anului 1984, să fie 

, programate pentru executarea acestor re
parații în lunile de iarnă, respectiv in 
trimestrele- I șl IV, -

Comitetul Politic Executiv a cerut să 
sporească producția întreprinderilor spe
cializate pentru asigurarea executării re
parațiilor capitale și modernizării mași
nilor și utilajelor planificate, să fie in
tensificată activitatea de asimilare și re- 
condiționare a pieselor de schimb, de 
recuperare și refolosire a unor subansam. 
ble de la instalațiile și utilajele ce se 
scot efectiv din funcțiune.

Comitetul Politic Executiv a subliniat 
necesitatea de a se acționa în continuare 
în vederea perfecționării activității de 
reparații, a elaborării unor norme precise 
de executare a reparațiilor capitale, care 
să prevadă perioada cind să se execute 
aceste reparații, durata acestora, precum 
și costurile lor. Prin reparațiile capitale 
va trebui să se urmărească îmbunătățirea 
parametrilor tehnico-funcționali ai capa
cităților de producție și a instalațiilor res
pective, in sensul ca aceasta să ducă la 

creșterea producției și productivități mun
ți. la reducerea consumurilor de materii 
irime, materiale și energie, la realizarea 

unei calități superioare a produselor. în 
’.cest scop, s-a indicat ca Biroul Executiv 
il Consiliului de Miniștri, ajutht de un 
consiliu tehnic, precum și ministerele să 
întocmească, în cadrul normelor legale sta
bilite în domeniul tipizării și standardi
zării produselor, reguli precise de execu
tare a reparațiilor capitale în toate ra
murile economiei naționale.

în cadru] ședinței. Comitetul Politic E- 
xecutiv a dezbătut și aprobat propunerile 
privind perfecționarea sistemului de apli
care a acordului global în construcții- 
montaj, prin preluarea lucrărilor în an

trepriză. Pe această bază so asigură îm
bunătățirea repartiției veniturilor celor 
ce muncesc în acest important domeniu 
do activitate, în raport cu munca depu
să, legarea și mai strînsă a cîștigurilor 
inuividuale de realizarea producției fi
zice, a productivității muncii, de redu
cerea cheltuielilor de producție și creș
terea eficienței economice. Astfel, se 
prevede ca fiecare obiectiv de investiții 
— bloc de locuințe, hală industrială, 
drumuri și căi ferate, instalații tehnolo
gice etc ’— să fie preluat de către un 
colectiv de oameni ai muncii, care 
răspunde de executarea lui integrală pi
rn. la recepționarea și darea sa în folo
sință. Colectivul de oameni ai muncii, 
care execută lucrările de construcții- 
montaj în antrepriză, prnneș.e pentru 
realizarea întregului obiectiv o sumă glo
bală stabilită după norme prerise. pu 
încadrarea strictă în deviz. Conform prin
cipiului nelimitării veniturilor realizate 
«in muncă, întregul colectiv va putea ob
ține venituri mai mari dacă realizează 
investiția într-o perioadă mai scurtă de
ci! cea stabilită sau cu un număr măi 
mic do personal, după cum prin prelungi
rea duratei de execuție sau folosirea u- 
nui număr mai mare de personal munci-, 
tor veniturile vor scădea în mod cores
punzător.

Unitatea organizatorică de bază în sis
temul de lucru în antrepriză este brigada 
complexă, care contractează în acord glo
bal și realizează în întregime unul sau 
mai multe, obiective. Pentru coordonarea 
mai multor brigăzi, pentru asigurarea a- 
provizionării tehiiico-inaterialo, folosirea 
în condiții de eficiență sporită a forței da 
muncă, a materialelor, utilajelor și celor
lalte mijloace, se constituie întreprinderi, 

antrepriză. întreprinderile preiau lucrările 
prin contracte de antrepriză, întregul lor 
personal lucrînd în acord global. Ele 
își dimensionează personalul la strictul 

necesar în raport de volumul lucrărilor, 
desfășoară întreaga activitate în confor
mitate cu principiile autoconducerii și 
autogestiunii și se finanțează prin cote 
procentuale din valoarea -lucrărilor con

tractate și executate, stabilite în funcție, 
de natura și complexitatea acestora. Pen* 
tru executarea unor lucrări de comni es

tate deosebită, în condițiile și aprobă- 
r„e prevăzute de lege, se pot organiza 
centrale sau trusturi' de antrepriză gene
rală, care au în subordine mai multe în
treprinderi sau brigăzi complexe. Con- 
tractarea în antrepriză a lucrărilor oe 
construcții-montaj se va face cu respec
tarea strictă a prevederilor legale referi
toare" la tipizarea construcțiilor, normarea 
consumurilor de materiale, combustibili 
și energie, precum și a normelor și nor

mativelor de muncă.
Prin noile norme și măsuri se regle

mentează. totodată, retribuirea în acord 
global a personalului tare realizează 
lucrări de construcții-montaj în străi
nătate, precum și a personalului mun
citor ce execută activitatea de repara
ții capitale.

în vederea exercitării controlului sta
tului îri domeniul calității construcțiilor, 
se instituie un sistem unitar al inspec
ției de stat în construcții.

în continuare, Comitetul Politic E- 
xeculiv a luat in discuție și a aprobat 
următoarele măsuri organizatorice:

— Eliberarea tovarășei Lina Cioba- 
nu, membru al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., din funcția ua 
ministru al industriei ușoare, urmînd 
să primească alte însărcinări pe linie 
de partid.

— Eliberarea tovarășului Ion Pățan, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., din funcția de 
ministru al aprovizionării tehnico-ma- 
teriale și controlului gospodăririi fon
durilor fixe și numirea sa ca ministru 
âl industriei ușoara,

— Numire? tovarășului Richard Win
ter, membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., ca ministru 
al aprovizionării tehnico-materiale și con
trolului gospodăririi fondurilor fixe.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale activi. 
i-,.« de partid și de stat.

Propunerile și ideile românești — parte a 
ansamblului de propuneri care vor face 
obiectul negocierilor la conferința de la 

Stockholm
ferință.

România consideră că 
toate Ideile și propunerile 
prezentate In forul de la 
Stockholm, între sare și

de

STOCKHOLM 28 — Tri
misul Agerpres, Victor Mar- 
talogu, transmite: Poziția 
României, concepția și con
siderentele președintelui ------------- ,
Nicolae Ceaușescu, propu- cele românești trebuie să 
nerile privind măsuri 
încredere și securitate șl 
pentru dezarmare, prezen
tate la Conferința de la 
Stockholm, au fost introdu
se de delegația română, in 
ședința plenară, sub forma 
unui document de lucru, 
în acest fe., opunerile 
și ideile românești devin 
parte a ansamblului de 
prepuneri care vor face 
obiectul negocierilor la con-

fie analizate cu atenție, cu 
responsabilitate, într-un 

spirit constructiv și realist, 
iar negocierea măsurilor de 
creștere â încrederii și secu
rității să fie concepută în
tr-o manieră graduală, în- 
etape, începind cu ceea ce 
este mai urgent și folosind 
progresele realizate ca 
punct de pornire și oază 
pentru noi acțiuni, și mă
suri. <

Mesajul primului ministru al Indiei 
adresat Conferinței miniștrilor informațiilor 

din țările nealiniate
JAKARTA 28 (Agerpres). mărit de reprezentanții ță- 

— Intr-un mesaj adresat 
Conferinței miniștrilor iii- 
formațiilor din țările nea
liniate, care se .desfășoară 
la Jakarta, primul ministru 
al Indiei, Indira Gandhi, în 
calitatea sa de președinte 
în exercițiu al mișcării de 
nealiniere, a, exprimat do
rința statelor nealiniate de 
a dezvolta cooperarea eco
nomică și tehnologică ntlt grahtă a 1 îptei pentru o 
Intre ele, cît și cu celelalte ordine internațională baza- 
țări ale lumii. In mpsaj tă pe dreptate și egalitate
se arată că obiectivul ur- — relatează agenția Taniug.

rilor întrunite la Jakarta 
este de a se realiza un 
flux mai echilibrat de in
formații în lume, impunîn- 
du-se, în acest sens, instau
rarea unei noi ordini în 
domeniul informațiilor și 
comunicațiilor. Indira Gan
dhi a arătat că eforturile 
de a reduce dependența de 
marile agerită internaționa
le reprezintă O parte inte-

TV

sportiv 1983. Handbal 
masculin: Dinamo — Stea
ua (repriza a îl-a); Sub ; 
cupola circului ; Bijuterii 
ale artei muzicale româ- : 
nești : „Rapsodia română"; 
Secvența telespectatorului. 
18,00 Fi lm seri-

: „Viața lui Leonardo 
da Vinci" (c). 18,30 1001 
de seri. 19,00 Telejurnal 
(p.c.) 19,25 Melodiile Bu- 
curerftiului. 20,1)5 Telecine- 
mateca : „Fluviul îmblin- 
zit". * Premieră pe țară. 
21,50 Telejurnal. 22,00 Va
rietăți muzicale. " î

30 IANUARIE 1984 
20,00 Telejurnal (p.c).;

20,20 Orizont tehnico-ști- 
ințific. 20,40 Baletul din 
cutia cu scule (c). 20,50 
Fjlm românesc în serial : 
(c.) Dincolo de pod. Epi-

29 IANUARIE 1984
9,00 Almanahul famili. , 

ei. 9,30 De strajă patriei, al : 
10,00 Muzica pentru toți. 
10,30 Viața satului. 11,45 
Lumea copiilor. 12,35 

Pinocchio. 13,00 Album du. 
minical. Din sumar : Te
lex ; Cupletul emisiunii ; 
Povestiri din pădurea al
bă — muzică ușoară ; ‘ 
Cascadorii rîsului ; Melo
dii îndrăgite; Incredibil 
dar... neadevărat — mini
aturi satirice ; Secvențe 
coregrafice; 14,30 Desene 
animate: Pantera roz;
Drumuri printre amintiri : , , . .
Mihail Sadoveanu In do- sodul 1. 21,25 Curier ce- 
cumente sonore și cine- tățenesc. 21,35 Muzica în 
matografice (I). Sem- interpretări celebre (c.). 
nai; Telespoi-t. . Anul 21,50 Telejurnal

CALENDAR
— Vizita în România a unei delegații de 

partid și guvernamentale a Uniunii Sovietice

LUNI, 30 IANUARIE
— Primul ministru al Canadei, Pierre Elliott Tru

deau, întreprinde o vizită in R.D. Germană . ;
— în India se sărbătorește „Ziua martirilor" (în 

amintirea lui Mahatma Gandhi, conducătorul miș
cării de eliberare a Indiei, asasinat la 30. I. 1948)

MARȚI, 31 IANUARIE
__ Proclamarea independenței în 1968, a Insu

lei Nauru. Sărbătoare națională.
—■ Primul ministru australian, Robert Hawke, 

tncepe o vizită la Tokio.
— Vizita oficială la Damasc a ministrului de 

externe al Australiei, Bill Hayden (31. I. — 1. II.)
— Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de 

Cuellar, întreprinde o vizită în Volta Superioară
MIERCURI, 1 FEBRUARIE
— Primul ministru al Canadei, Pierre Elliott 

Trudeau, face o vizită în țara noastră
— Președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, 

Mika Șpiliak, începe o vizită oficială la Washing- 
: țipin (1—4)

—- Secretarul de stat american,. George Shultz, 
întreprinde o vizită în capitala Vcnezuclei

JOI. 2 FEBRUARIE
— Președintele ales al Venezuelei, Jaime Lu-

SlPTiMlNÂL
sinchi, preia oficial funcția de șef al statului

— La Ludwigshafen, In R.F.G., are loc întîlni- 
rea la nivel înalt între președintele Franței, Fran
cois Mitterrand, și cancelarul vest-german, Helmut 
Kohl

— Primul ministru al Marii Britanii, Margaret 
Thatcher începe o vizită oficială în R.P. Ungară 
(2—4 februarie) »•

— Vizita in Senegal a secretarului general al
O. N.U., Javier Perez de Cuellar.

VINERI, 3 FEBRUARIE
«:■.< 3—5 februarie: La Santiago de Chile are loc 

prima adunare. ; națională a Mișcării Democratice 
Populare (M.D.P.) pentru elaborarea unui proiect 
privind revenirea țării la democrație

' — Lansarea navetei spațiale Challenger" în 
cea de-a zecea misiune orbitală

S1MBATĂ, 4 FEBRUARIE
— Deschiderea celui de-al XXIV-leă Congres al

P. C. Luxemburghez (4—5)
— Proclamarea independenței Republicii De

mocratice Socialiste Sri Lanka, în 1948. Sărbătoare 
națională. ; ■/../

DUMINICA, 5 FEBRUARIE

— Vizita de două zile, în Brazilia, a secretaru
lui de stat american George Shultz.

Întreprinderea
de mașini unelte pentru 

presare și forj’are 
cu sediul în municipiul Tg. Jiu, 

strada Macului nr. 1,
I NCADREAZA:

■ strungari, frezori, mortezorf, sculeri- 
matrițeri, borhwerkiști, caruseliști, rabotori, 
sudori, lăcătuși, categoriile II—VII

■ zugrav ■ ■ . .
■ tâmplar.
Cei ce doresc să se încadreze se vor pre

zenta la sediul unității —- biroul personal " 
învățămînt-retribuire, pentru probă de lucru 
și vor prezenta actul de studii în original.

Se asigură masa contra cost, la cantina 
unității, locuință pentru nefamiliști la cămi
nele unității și pentru familiști, apartamente.
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