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Marți, la sediul Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, au con
tinuat convorbirile dintre 
tovarășul N i c 6 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re

publicii Socialiste România, 
și delegația de partid Și 
guvernamentală a Uniunii 
Sovietice, condusă de to
varășul A. A. Gromîko, 
membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al

Consiliului de Miniștri și 
ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S.

Au luat parte membrii 
celor două delegații.

(Continuare in pag. a 4-a)

INTR-O SINGURA ZI I.M. LIVEZENI

1900 tone
extrase 

suplimentar
• De la începutul a- 

nului și pînă în prezent, 
minerii de la Livezeni și 
Paroșeni au reușit să tri
mită suplimentar, spre 
prepârația de la Co- 
roești, o cantitate de 
8500 tone cărbune ener
getic. Numai în data de 
30 ianuarie 1984 aceste 
două întreprinderi mi
niere au reușit să dea 
în plus, peste prelimi
narul zilei, 1900 tone.

• Cu cele 1203 tone 
cărbune date în * plus 
peste preliminarul a- 
cestei zile, colectivul 
I.M. Livezeni ridică co
ta realizărilor supli
mentare pe. luna ianua
rie Ja 3500 tone de căr
bune. Trei sectoare de 
producție, din cele pa
tru, și-au realizat și de
pășit sarcinile de plan 
la zi. In fruntea între
cerii socialiste se află

sectorul Ii, care de la 
începutul lunii a scos 
în olus la lumina zilei, 
peste 2500 tone cărbune 

G. SP1NU

Șl 1KAKSP0RIIIL SUBTIRM COWA 
IA RIAIIZARfA ȘUILOR

Rezultatele obținute în această lună de Intreprin- 
dereâ minieră Livezeni, realizarea unei producții su
plimentare de peste 3400 tone de cărbune, confirmă 
eficiența măsurilor tehnico-organizatorice întreprinse, 
dovedesc capacitatea de mobilizare a acestui colectiv. 
Fără îndoială, la baza redresării producției la mina 
Livezeni stă mai buna organizare a transportului sub
teran, problemă care pînă de curînd nu era rezolvată 
corespunzător. Despre modul în care transportul sub
teran concură la realizarea sarcinilor de plan ale 
întreprinderii, am stat de vorbă cu ing. Ionel ARAD, 
șeful' sectorului de transport.

In cursul dimineții de 
marți,.'-delegația de partid 
și guvernamentală a U_ 
niunii Sovietice, condusă 
de tovarășul A.A. Gromîko, 
membru al Biroului Poli-

tic al C.C. al .P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și mi
nistrul afacerilor externe 
al Uniunii Sovietice, a vi
zitat Întreprinderea „23 Au-

gust“ din Capitală, puter
nică unitate constructoare 
de mașini din țara noastră.

La sosire, membrii de~

(Continuare înpag.ă 4-a)
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ANCHETA ZIARULUI 

la început de an

de mașini
își vor onora exemplar obligațiile 

față de

Constructorii

mineri
paralel, s-a renunțat la 
locomotivele Diesel, care 
consumau lunar în Jur de 
6000 litri motorină. De fapt, 
prin trecerea de la trans- 

_______ , —__________ . - ' ' . ‘ * 1 P® 
secții (IET plus transport) benzi se înregistrează im- 

’ *_______portante economii lunare.
Economisim totodată forță 
de muncă. Iar întreținerile 
și reparațiile se efectuează 
cu oameni din sector. In 
total, sectorul nostru în
treține 4500 m benzi, care 
implică un mme volum de 
lucru, precum și peste 6 
km de lucrări miniere.

• — . Cîtcva noutăți s-au
produs și în transportul de 
personal...

— De curînd, transpor
tul de personal se efec
tuează prin subteran cu 
cărucioare. Renuhțîndu-se 

•la transportul cu autobu
zele I.T.A. pînă la Malela, 
se face o economie lunară 
de peste 150 000 Iei.

Din discuția purtată cu 
șeful sectorului, am aflat 
că transportul de materia
le și aprovizionarea locu
rilor de muncă continuă

Mircea BUJORESCU

— Sectorul de transport, 
pe spune interlocutorul, a 
suferit în ultimele 3—4 
luni transformări esențiale, 
întreg fluxul s-a unificat, ......... 
s-a contopit, din cele două portul pe roți la cel

1. Măsurile întreprinse vă 
gură condițiile îndeplinirii 
vederilor de plan pe 1984?

asi- 
pre-

înființîndu-se actualul sec
tor. La orizontul 475 s-a » 
trecut de la Uansportul cu ; 
vagonete Îs transportul- 
continuu pe benzi. Este 
vorba de peste 1200 m, In 
trei benzi, la care se a- 
daugă două transportoare • 
cnre preiau integral pro
ducția sectoarelor II și IV. 
In felul acesta dispar stran- ' 
gulărlle de transport și, în

organizațiile de partid pentru 
îndeplinirea planului?

3. Ce măsuri și acțiuni și a 
propus organizația de sindicat 
în sprijinul producției?

Adunări generale ale reprezentanților
oamenilor muncii

Angajare fermă pentru 
Indsphnirea și i

V

Adunarea generală
■ reprezentanților Oameni- 

lor muncii de la I.M. Pa- 
roșerd a analizat cu înaltă 
răspundere muncitorească , 

i jicti vita tea desfăș urată în
anul trecut. Din darea de 
seamă jprezen tată în fața 

; oamenilor muncii a reieșit 
că valoarea mijloacelor fi 
xe existente se ridică la 
pes.f 1,2 miliarde lei, ce
ea 
t.v
on-

reprezintă aproxima- 
660 00) lei pe 
al :nv.nc ii. Peste

depășirea pianului
a de pregătiri ‘ș-a realizat 

mai mult cu 1271 ml, iar 
Ia lucrările de deschideri 
cu ■ 491 ml. Sporurile înre
gistrate atît la producția 
fizică de cărbune .cît și 
la lucrările de deschideri 
și «pregătiți au fost obți- 
nute pe seama creșterii 
productivității muncii, ca
re în abataje a depășit 
prevederile cu peste 4 to
ne pe post

Cu toate aceste creșteri, 
colectivul de mineri de la

-V

2. Ce măsuri politice-întreprind
Azi, răspund: ing. IOSIF KELEMEN, directorul întreprinderii, ION 

PREDOI, secretarul comitetului de partid și președintele consiliului oa
menilor muncii, SIGISMUND ANTAL, președintele comitetului de sin
dicat.

1. IOSIF KELEMEN ; nomică. In anii care au 
-••••• trecut ne-am reînnoit a-

proape în totalitate pro
ducția : executăm pen
tru unitățile miniere uti- plexe mecanizate, 
laje șl instalații de mare 
complexitate tehnică, u- 
tilaje care sînt exploata
te cu bune rezultate in 
minele Lupeni, Paroșeni, 
Aninoasa,’ Livezeni. Anul 
1983 l-am încheiat cu 
rezultate bune la princi
palii indicatori de plan 

prețioase și am pregătit în mod 
corespunzător producția 
acestui an. Producția mar- 
fă prezintă o creștere de 
30 la sută față de 1983, 
iar sortimental produc- 
ția fizică crește între 10 
—30 la sută. Sarcina (Continuare în pag. a 2-a) ..

-Colectivului nostru îi 
revin în acest an sarcini 
de mare .răspundere din 
programul de mecanizare 
a minelor din Valea 
Jiului, program inițiat 
de conducerea partidului, 
personal de secretarul 
general, t o v a r ă ș u 1 
Nicolae Ceaușescu. Cu 
prilejul vizitelor în Jlzi- 
na noastră, secretarul 
general al partidului ne-a 
dat indicații 1 
pentru a asimila și'exe
cuta complexe mecaniza
te de susținere și tăiere, 
combine de abataj, alte 
utilaje de înaltă produc
tivitate și eficiență eco-

noastră de bază pentru 
1984 este să asimilăm,, 
să rcabzăm și să livrăm 
unităților minier^, corn-; 

com
bine de abataj, transpor 
toare, skipuri, colivii, ins- ' 
talații de' funicular și. 
piese de schimb. Mențio
nez că în anul trecut 
pentru a diminua efortul 
valutar al țării, am de
pășit substanțial — cu 
234 la sută — prevede
rile de realizare la piese 
de schimb pentru utilaje 
miniere din import.

Teodor RUSU

fiecare
700 w.v.-».ux ....... «xv

milioane lei sîp| investite j Paroșeni a înregistrat 
în complexe mecanizate, jn anul trecut un minus
combine de abataj și, de de •peste 50 000 tone de

— - ._ cărbune la producția fizi
că, minus care s-a înregis
trat în -totalitate. în primul 
trimestru al anului și care 
nu a putut fi recuperat. 
Nerealizări au fost înre
gistrate și la cei.'alți indi
catori economici cum sînt 
producția netă cheltuieli 
la 1000 lei producție mar
fă etc

Pornind de .la aceste-ne
realizări, darea de seamă 
și participanții Ia dezba
teri, în cuyintul lor, au 
analizat cauzele care le-au 
determinat și modul cum

Gheorghe BOȚEA

înaintare, care permit un 
înalt grad de mecanizare 
ă activității din subteran. 
In anul trecut au absolvit 
cursurile școlii de califi
care 118 muncitori, iar 
un nun.ăr de 610 au frec-, 
ventat diferite * 
perfecționare.

Ca urmare a 
depuse și a 
superioare a rezervelor in
terne, rezultatele obținu
te la principalii iridicatori 
e^opomieo-financiari ' au

forme de

activității 
valorificării

(Continuare în pag. a 2_a)

Stimat și apreciat de ortaci, 
brigadierul Ștefan Purice conduce 
una din formațiile de lucru cu
noscută în cadrul sectorului I de la 
mina Pctrila pentru eforturile depu
se în vederea creșterii continue a. 
producției de cărbune extras. In i- 
magine destoinicul brigadier (in 
centru) alături de doi ortaci.

Foto; Șt. NEMECSEK

J Producția viitoare este pregătită încă de pe acum
e-onomieo-financiari 
fost superioare anului pre
cedent. Producția de căr- 
bune extrasă în anul 
a fost mai mare decît cea 
din anul 1982 cu peste 
84 000 de tone, la lucrările

1983

(Continuare in pag. a 2-a)
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(BlECTiVE MOBILIZATOARE 
în ridicarea calității vieții minerilor, 
< întregii popuiații din municipiu

i
I

întreprinderea minieră 
Bărbăteni a debutat în 
noul an cu rezultate bu
ne. Minerii acestui co
lectiv reușesc să-și reali
zeze ritmic sarcinile de 
plan, extrăgind supli
mentar in, această lună 
peste KIQO tone de cărbu
ne cocsificabil.

Pentru asigurarea li
niei de front , necesară 
realizării sarcinilor de 
plan, minerii sectorului 
IV investiții, și pregătiri 
au terminat în ultima 
parte a anului trecut o 
serie de lucrări deosebit 
de importante pentru un

debut promițător în noul - XI și pe de altă parte 
an. Intre aceste lucrări 
se înscrie definitivarea 
galeriei diagonale din 
blocurile X-XII, orizontul 
650, și străpungerea 
cesteia cu un suitor 
face legătura cu lucrările 
de pregătiri care se exe
cută în stratul 5, blocul 
XI. Această- lucrare a 
rezolvat două probleme 
mari pentru mina Bărbă
teni. Pe ie-o parte au 
fost create condiții de ie- .
raj (prin punerea sub..  definitivate lucrările
depresiunea generală a 
minei) la lucrările de pre
gătiri aferente

s-a creat posibilitatea ’ să 
se monteze banda de 
transport nr. 6 în această 
galerie. Prin punerect în 
funcțiune a acestei benzi, 
cărbunele extras de bri
găzile de pregătiri din 
stratul V și din abatajul 
frontal care va fi pus in 
funcțiune în acest strat la 
jumătatea 'unii februarie, 
va fi. evacuat în întregi
me pe f'Uxul de benzi. 
De asemenea, au fost 

de 
ia suitorul de aeraj Va
lea M-er'.tsei care asigu- 

blocului ră aerajul aripei vestice

ș-
ce

a cîmpului minier 'Băr
băteni, zonă în care, deo
camdată", se execută lu
crări de descinderi și 
pregătiri pentru a putea 
fi valo-ipcate rezervele 
de cărbune ale acestei 
zone. “ '

Pe agenda de lucru a ’
colectivului acestui sector 
sînt înscrise pentru a- 
cest an rucrări deosebit 
de importante care vizea
ză crește'ea in continua- , 
re a producției extrase '

Gh. MICU

(Continuare în pag. a 2.ai I
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Control complex, operativ, eficient
O acțiune do control 

. complex și îndrumare o- 
peratîvă, întreprinsă 
biroul comitetului 
partid de la Uzina 
preparare a cărbunelui 
Lupeni asupra activită
ții organelor și organiza
țiilor de partid din ate
lierul de transport a 
scos în evidență nume
roase resurse im erne și 
posibilități de îmbunătă
țire a realizărilor. -

S-a constatat că, în ge
neral, au crescut preocu
pările organelor și orga
nizațiilor de partid pen
tru o implicare profundă 
în activitatea 
că. Secretarul

de 
de 
de

dere și inițiativă în mun
ca de partid, controlul 
complex a avut mai mult 
în vedere unele neajun
suri. întreprins cu exi
gență, controlul a scos 
în evidență că în ultimul 
timp a scăzut combativi
tatea, chiar a unor se
cretari ai organizațiilor 
de bază și membri ai 
b.o.b., față de cei care

economi- 
comite- 

tului de partid pe uzină, 
tovarășul Gheorghe Pană 
ne-a explicat că cele trei 
organizații de bază din 
cadrul atelierului de 
transport constituite ■ pe 
ture de serviciu asigură 
o mai bună cuprindere 
a problematicii activită
ții de producție. Munca 
de partid este mai bine 
planificată, în adunările 
generale se înregistrează 
o prezență de 91—99 la 
sută și sînt asigurate con
diții pentru activizarea 
tuturor comuniștilor, prin 
sarcini politice concrete, . 
în directă legătură cu 
îndatoririle profesionale. 

Din dorința de a im
prima un plus de răspun-

■■■■■■«•■■■>■■■ii>

PE AGENDA 
ORGANIZAȚIILOR 

DE PARTID
(•■•■ai •■•■■■■■•■■■■■■na,

Scăderea exigenței în 
organizațiile de bază față 
de unele cadre a condus, 
implicit, și la neajunsuri 
în activitatea de produc
ție. Astfel, 
trețineiH 
re a liniei 
registrează 
măr mare 
stagnări. Din cauza mun
cii politice sporadice, ca
re are cîteodată chiar un 
Conținut formal există 
încă muncitori care nu 
cunosc în amănunt sarci
nile de plan ale atelieru
lui sau ale tarei de ser
viciu;

Eliminarea acestor ne
ajunsuri, înfăptuirea mă
surilor stabilite în Urma

datorită neîn- 
corespunzătoa-
C.F.N. se/înv 
încă un nu
de avarii și

săvîrșesc abateri de la _____ ______ ... __
disciplina de producție, acțiunii de control com-
Se fac dese schimbări a- 
le membrilor de partid 
de pe o tură pe alta, în 
detrimentul bunei - des
fășurări a vieții de orga
nizație. Nu este menți
nută o evidență clară a 
hotărîrilor organelor, su
perioare și proprii și 
nici a propunerilor făcu
te de comuniști în adu
nări generale. La dezba
terile învățămîntului po
litico-ideologic nu parti
cipă în mod activ

. cursanții, iar ceea 
este mai rău, uneori 
baterile se rezumă 
expunerea făcută de 
pagandist.

plex asigură, așa cum s-a 
preconizat, creșterea rolu
lui conducător al organi
zațiilor de partid în* bu
na desfășurare a trans
portului uzinal. Deficien
țele constatate au‘ prile
juit o exigentă autoana
liză ă propriei activități 
bhcurile organizațiilor de 
bază trecînd in mod o- 
perativ la măsuri și ac
țiuni concrete pentru îm
bunătățirea conținutu
lui- muncii de partid, la 
sporirea contribuției a- 
telierului de transport în 

ja realizările de ansamblu 
pro" ale uzinei.

Ion MUSTAȚĂ

toți 
ce 

dez-

Transportul 
suoteran

(Urmare din pag. I)

să se facă pe puțul Maleia, 
în condiții mai bune decît 
în perioada cînd pe aici 
intra și personal. Trans
portul pe verticală se face 
pe cele 4 puțuri, pentru 
care sînt repartizate echi
pe speciale de întreținere, 
revizii și reparații. In pers
pectivă, se intenționează 
înlocuirea, la trei dintre 
cele cinci benzi, a covoru
lui de 800 mm cu covor de 
1000 mm, operațiune care 
va determina mărirea con
siderabilă a capacității de 
transport. (Am înțeles că, 
în ceea ce privește primi
rea covorului, conducerea 
întreprinderii și comparti
mentul de specialitate al 
C.M.V.J. ar trebui să ur
genteze demersurile, drept 
pentru care, și pe această 
cale, avansăm un apel a- 
cestor foruri).

— Avem un colectiv bun,' 
conchide ing. Ionel Arad, 
hotărît să contribuie mai 
mult la realizarea sarcini
lor. La întreținere minieră 
se detașează echipele con
duse de loan Parița și 
Constantin Simota, dintre 
mecanizatori echipa lui 
Petru Artan, Toader Bota, 
Miron Nicolaescu, Iosif 
Blaga, Blasin Blenyesy, 
sing. Vasile Ispas sînt, de 
asemenea, oameni de bază 
ai sectorului După 
am început activitatea
acest an? sînt premise 
sectorul de transport 
contribuie mai eficient 
real zarea sarcinilor, 
creșterea continuă’ a pro

Dialog de lucru între șefa unității nr. 63 Trico
taje din cadrul Cooperativei „Unirea" Petroșani — 
comunista Angela Oblega, și mai tînăra ei colegă, 
Dorina Voica. Foto: Cristian ȘTEFAN

(Urmare din pag. I)

cum 
în 
ca 
să 
Ja.la

trebuie să se acționeze 
pentru ca în acest an co
lectivul de mineri de la 
Paroșeni să-și îmbunătă
țească substanțial - activi
tatea economică și să-și 
realizeze integral sarcini
le de plan pe 1984. Pentru 
aceasta, pe parcursul între
gului an, se vor afla în 
funcțiune 6—7 complexe 
mecanizate, extrăgîndu-se 
astfel din abatajele echi
pate cu susținere și tăiere 
mecanizată peste 80 la su
tă din producția minei. De 
asemenea, se va lucra în 
permanență cu 7 combine 
de înaintare care vor asi
gura intrarea în funcțiune 
la termen a noilor capaci
tăți de producție prevăzu
te pentru acest an, capa-

ducției de cărbune a minei 
Livezeni.

• . . .x-ARTAMENTE. In
urn.a intensificării lucră
rilor de eliberare a tere
nului de vechile clădiri, 
în ultimele zile s-au asi
gurai amplasamentele 
pentru noile construcții 
de locuințe din perime
trul elapci a cie a an
samblului P o. -nord. 
Este voroă de amplasa
mentul pentru blocurile 
76, 121 și 78, egre vor

avea peste 100 de aparta
mente. (I.D.)

® ÎN CADRUL MANI
FESTĂRILOR dedicate

Constructorii de mașini își^vor 
onora exemplar obligațiile 

(Urmare din pag. I) .

Pentru a ne realiza sar
cinile pe acest an — an 
marcat și de aniversarea 
uzinei noastre — am por
nit de Ia ideea realizării 
șl devansării planului teh
nic de asimilări. în 1983 
am încheiat asimilarea pen
tru SMA-PH 1 și SMA-PH 
2 — complexe care în a- 
cest an intră în producția 
de serie. Sîntem în fază 
să asimilăm întreaga ga-

bilite de conducerea unită
ții, programul de asimilări 
și execuție, învingerea gre
utăților cu aprovizionarea 
tehriieo-materială ne vor 
asigura realizarea planului 
lunar și pe întregul an“.

2. ION PRED OI: „Pentru 
organizația de partid de 
la I.U.M.P. pentru întregul 
colectiv, anul 1984 are 
•emnificații deosebite — 
aniversarea eliberării pa
triei, Congresul al XIII-lea 
al partidului și sărbători-

și instalații care să-i ajute 
la sporirea producției de 
cărbune".

3. SIGISMUND ANTAL: 
„Conștienți de sarcinile ce 
le revin sindicatelor, pen
tru a mobiliza oamenii 
muncii la realizarea sarci
nilor economice și crearea 
celor mai bune condiții de 
muncă și viață, comitetul 
și grupele de sindicat de 
la I.U.M.P. acordă mare a» 
tenție acestor probleme. 
Acționăm pentru a stimula 
formațiile de lucru care 
obțin rezultate deosebite 
în întrecerea socialistă, în 
aplicarea inițiativelor mun
citorești, a mișcării de in* 
venții și inovații. Munca 
noastră s-a concretizat 
în anul trecut în obținerea 
unor însemnate economii 
de energie electrică, corn-.

', me
tal, la diminuarea rebutu
rilor, la asimilarea și ser* 
tizarea tartanelor de Inal* 
tă presiune, realizarea' u- 
nor dispozitive de sudare 
a subansamblelor comple
xelor mecanizate. Introdu
cerea uleiurilor regenera
bile în circuitul economic 
— gîndire și acțiune care 
a condus și va conduce - și 
în acest an la obținerea 
unor produse de înaltă 
tehnicitate, de calitate și 
cu eficiență economică. Și 
în acest an, organizația de 
sindicat va susține activi
tatea productivă, mobilizînd 
întregul colectiv ta realiza-

mă de echipament hidrau- rea a 75 de ani de la în
ființarea întreprinderii 
noastre — evenimente ce 
ne mobilizează pentru a 
acționa cu hotărîre și răs
pundere muncitorească pen
tru obținerea unor rezul- 

muncă.
con- 

unită- 
amplu bustibil convențional, 
politi ‘ ’
tehni

lie, rezolvînd astfel 0 
problemă stringentă pen
tru mineri. De asemenea, 
asimilăm elemente de au
tomatizare pentru instala
ții de comandă a 
portoarelor și de con vor-. ta te deosebite în 
biri în subteran. Realiza
rea programului de asimi
lări ne asigură îndeplini
rea sarcinilor pe acest an 
și în viitor. Planul pe a- 
cest an are suport și prin 
intrarea în producție a' u- 
nor capacități noi — tur
nătoria, hala hidraulică (a- 
telierul de acoperiri meta
lice), extinderea trata
mentului termic. Toate a- 
cestea printr-o conlucrare 
fructuoasă între proiec
tant, constructor, benefi
ciar și cu sprijinul între
prinderilor furnizoare de
utilaje. La realizarea îri
bune condiții a planului 
la toți indicatorii, dispunem 
de forța de muncă necesa
ră calificată și în curs de 
perfecționare. O sarcină și 
o mîndrie a colectivului 
nostru este că începînd din 
acest an vom produce uti
laje miniere pentru piața 
externă și sîntem în fază 
de a acoperi cu contracte 
sarcinile noastre pentru ex
port

Realizarea ritmică și sor
timentală a planului pe a- 
cest an impune și o apro
vizionare tehnico-mate- 
rială la nivelul cotelor și 
repartiției stabilite. Rău 
este că încă nu avem asi
gurate la nivelul pianului 
unele materiale pentru tur
nătorie și construcții me
talice, materiale de care 
depinde realizarea ritmică 
a producției fizice și sorti
mentale. :

Măsurile tehnico-econo* 
mice și- organizatorice sta-

trans-

Comitetul de partid, 
ducerea colectivă a 
ții și-au stabilit un 
program de măsuri 
co-organizatorice și 
co-economice, măsuri care 
au fost dezbătute și însuși
te în adunările generale 
de partid, în adunările pe 
secții și-l vom aproba în 
adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii. Comitetul de partid, 
c.o.m. vor antrena organi
zațiile de partid, comisiile 
pe domenii, propagandiș
tii și agitatorii la mobili
zarea oamenilor muncii, ai 
tineretului din uzină, pen
tru a desfășura o susținu
tă activitate productivă. 
Prin acțiunile politico-edu
cative și profesionale ce 
le vom organiza, vom ob
ține creșteri substanțiale 
ai» productivității muncii, 
conștienți că preocuparea 
noastră de bază este să 
asigurăm minerilor utilaje

rea sarcinilor de plan, la 
îmbunătățirea tehnologi* 
îlor de fabricație, la 
nerea de utilaje și 
de schimb destinate 
tăților miniere”.

obți* 
piese 
uni-

Angajare
cități cum sînt abatajele 
frontale cu susținere și 
tăiere mecanizată din pa
noul 4 stratul 18, blocul I, 
din panoul 3 stratul 5 blo
cul V, și din panoul 
stratul 5 
capacități de producție, ca
re vor fi puse în . funcțiu
ne în anul acesta, asigură 
ritmul de creștere la pro
ducția fizică conform pre
vederilor de plan.

Cunoscînd condițiile con- _ .
crete create colectivul de ment asumat în întrecerea 
oameni ai muncii de la 
IM. Paroșeni s-a angajat 
ca în acest an să extragă 
suplimentar saretoilor de 
plan 15 000 tone de cărbu
ne, să depășească planul 
la lucrările de pregătiri cu 
100 ml, iar la lucrările Je 
deschideri cu 116 ml, să 
depășească planul la pro-

3
blocul VI. Noile

ducția netă cu 13 milioa
ne lei, să reducă cheltuie
lile materiale cu 1 la sută 
și să depășească benefici
ile planificate cu un milion 
de* lei.

Participanții la dezbateri, 
Remus Becuș, Cornel Da
vid, Nicolae Bruta, Fran- 
cisc Fazakaș, Constantin 
Ciobănoiu, Alexandru Las* 
zlo, Ladislau Hate na, Ște
fan Pavlovschi și ceilalți 
au susținut acest angaja-

socialistă și, In " numele 
colectivelor din care fac 
parte s-au angajat să nu 
precupețească nici un e- 
fort pentru sporirea pro
ducției de cărbune astfel 
încît să poată să se nume
re, la sfîrșitul anului, prin
tre colectivele de mineri 
fruntașe din Valea Jiului.

Producția viitoare *
(Urmare din pag. I) țului orb nr. 10 lin blo- 

----------------------- cui X.
zilnic. Numai ața va pu
tea ajunge, în trimestrul 
IV, la 2 200 tone de 
bune cocsificabil pe 
Pentru aceasta sînt 
gentate lucrările de 
gătire n stratelor 5, 
fi 13 unde în acest 
vor fi puse în funcțiune 
noi capacități de produc
ție. Totodată în acest an 
va fi pregătit stratul 3 
din blocul IX, strat care 
este confirmat de probe
le geologice și în care în vestiții conduse de 
semestrul II vor fi puse 
în funcțiune două abata
je cameră cu o produc
ție zilnică de peste 20t) 
tone de: cărbune'. Printre 
lucrările prioritare ale 
primului trimestru din a- 
cest an se numără stră- tre Albu, Ion Popescu și 
pungerea galeriei de coas
tă și montarea în aceasta 
a benzii de transport ur. 
7, bandă care va colecta 
întreaga producție din 
stratul 13, blocul X- De 
asemenea, în prezent șe 
lucrează intens la pune- și Alexandru Codos, 
rea în funcțiune a mono- competentă și responsabi- 
raiului de tip greu pen- lă coordonare din partea^ 
tru transportul de perso- șefului sectoruiui. ing^ 
nai și material pe o Iun- Stan Iureș și adjuncților 
gime de 1200 m in blocul 
X. Tot în acest an vor 
începe lucrării > de des
chidere a oriiontu.ui 580 
din puțul auxiliar Valea 
Mierlesei și circuitul pu-

căr
ei. 

ur- 
pre- 
S, 9 

an

Pentru <i si putea a- 
chita cu succes de sarci
nile ce le stau i.i țață în 
acest an, minerii sectoru
lui IV au debutat în pri
ma lună cu rezultate de
osebit de bune, realizind 
peste sarcinile de plan la 
lucrările de investiții 59 
ml.fi 45 ml la lucrările 
de pregătiri. La acest 
prim succes înregistrat in 
noul an au contribuit din 
plin brigăzile de la in- 

Ion 
Nichita, Emil Spătar», 
Petre Olteanu șt Miron 
Ută, iar din cadrul brigă
zilor de la pregătiri s-au 
remarcai cele roraiuse de 
Nicolae Bursuc, Vasile 
Cibi, Ștefan Codruți, Fe

Ioan Nicu. Nu trebuie 
omiși nici lăcătușii din 
formația «condusă de loan 
Bofică, -cei care s-au o- 
eupat de montarea benzii 
nr. 6 și electricienii con» 
duși de Emiuan Poreițan 

~ - O

«ii ing Stlvuț Oancu, 
smg. Viorel fonda ți 
maistrul principal loan 
Lițcan au dat girul li

nei activități rodnice la 
toate locurile de muncă.

ediții a 
concurs 
Steagul 
ziarului 

o 
retrospectivă.

celei de a X-a 
tradiționalului 
de schi „Cupa 
roșu", redacția 
nostru va organiza și 
expoziție
Rugăm pe cei care au 
cîștigat cupele in edițiile 
I—IX și cei care au rea
lizat fotografii să ni le

'restituie; temporar, pen
tru a’ putea fi expuse, 
urmînd ca. la încheierea
expoziției să le fie îna

poiate. (V.S.)
• SPECTACOL. Tea

trul oe 'stat din Petro
șani va prezenta vineri, 
de la ora 18, un specta
col cu piesa „Steaua fără 
nume" de Mihail Sebas
tian. (T.S j

® PROGRAM SCHIM
BAT. • Sîntem informați 
câ începînd de astăzi) 1 
februarie, centrul de 
schimbare a buteliilor de 
a ’<ig z -a. li. ni 
ză in strada Unirii — 
cartierul Aeroport, își
schimbă programul, Va 
fi desbhis ziinic (dumini

ca este închis) între ore
le lo—-ii. (T.S.)

CONCURS DE șah; 
A.S. „Prupai’atcrui'-' : din 
Lupeni a organizat în z,. 
lele săptamî-mi trecute un 
concurs de - șah la care 
au participa*- 24 de eon- 
curenți din toate catego
riile .de vîrstă din oraș. 
(1 '

„ACUSTIC" VĂ IN
VITA; LA; î’ANS Casa 
di* cu i tu â din Petroșani 
os'ganlzează. *• în. fiecare 
Săptăinlnă, în ziua' ■ de 
toi, Seri de dans. .Este . o 
inițiativă bună; această

revenire Ia frumoasele 
seri de dans. în această 
sflptămînă, mîine Ia ora 
■18, ■ va - des . hide •. ■ seria 
serilor: de dans- grupul 
vocal-instrumental „A- 
custic", urmind ea în pe
rioada următoare la Casa 
de cultură să cînte și al
te formații din Valea 
Jiului. (M.B.)

® PIERDERI DE APA. 
După ce a anunțat de 
mai multe ori că de lă 
blocul 59 A din Petro- 
șani-nord curge înconti
nuu apa potabilă, tovară
șa Sirochi Olga (care lo-

Acuiește în amintitul bloc, 
la scara- 1, apartamentul 
2) își încheia spusele cu 
aceste vorbe : „Dacă ci
neva nu are apă, se poa- . 
te aproviziona de la noi". I 
E o glumă, firește. Dar • 
faptul că apa curge nu | 

‘mai e o glumă. iar |
I.G.C.L.-Ul are datata i 
să intervină in acest s^îz. I

Rubrică realizată de- ,
T. SPATARU
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Planul de dezvoltare economică 
si socială a Văii Jiului în 1984
9

Ctext prescurtat)
La recenta sesiune a Consiliului popular municipal s-a dezbătut și aprobat pla

nul de dezvoltare economică și socială în profil teritorial pe. anul 1984, stabilin- 
du-se direcțiile de acțiune în sporirea calității muncii și vieții tuturor cetățenilor, 
astfel ca Valea Jiului să participe activ și eficient la înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului-cu privire la vasta o- 
peră de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României 
spre comunism.
Principalii inaicatori de plan pe

anul 1984 pentru unității® 
economice sînt următorii :

I N DI C A T O R U L U/M

Valoarea producției globale
industriale mii. lei 10001,5
Valoarea producției marfă
industrială „ „ 7693,8
Valoarea investițiilor din fondurile 
statului „ „ 4099,3
Export — valoric
total mii-ruble 4770; dolari 2157
Desfacerile de mărfuri prin 
comerțul socialist mii.
Prestările de servicii pentru 
populație „
Livrări de mărfuri către 
fondul piețh

lei 2370,1

» 408,5

mii. lei 1178,8

Producția în unități naturale 
principalele produse :

■ Energie electrică miLkWh 1333
■ Cărbune net mii tone 8395
■ Mașini și utilaje tehnologice 

miniere
■ Fire mătase artificială
■ Mobilier din lemn
■ Confecții textile 1
H Produse tricotate
■ Carne (total)
■ Lapte pentru consum
■ Produse lactate proaspete

Pentru realizarea planului 
re economico-socială în profil 
comitetul și birourile executive

la

tone 16450
V'toșse 2300 

mii. lei 68,0 
mii lei 152.300 
mii buc. 955,2 

tone 2000 
hi 71747 
hi 63470

prin rețeaua organizațiilor comerciale de 
stat va fi de 2370,1 milioane lei.

< în cadrul acțiunilor voluntar-patrio- 
tice se vor executa lucrări eu caracter 
gospodăresc și de înfrumusețare a loca
lităților în valoare de 170 milioane lei.
• Se aprobă planul de muncă și retri

buire-la un număr de 65 243 oameni ai 
muncii, repartizat pe sectoare de activi
tate în corelare cu sarcinile de producție 
— prestații și pentru asigurarea funcțio
nalității normale a activității în unitățile 
bugetare. , .

In vederea îndeplinirii prevederilor de 
plan pe anul 1984,’ comitetul și birourile 
executive ale consiliilor populare munici
pal, orășenești șj comunale, consiliile oa
menilor muncii din întreprinderi și uni
tăți economice vor asigura realizarea ur
mătoarelor sarcini : 1

I. IN DOMENIUL INVESTIȚII — 
CONSTRUCȚII 

T. Beneficiarii de investiții:
împreună cu constructorii se vor elaboră 

graficele de execuție pînă la data de 31 
ianuarie 1984, ținînd seama de stadiile 
fizice realizate în anul 1983, stabilind fie
cărui șantier sarcinile din planul fizic 
și valoric pe lucrări și luni ce trebuie 
realizat, modul de asigurare cu forță de 
muncă, materiale, utilaje și mijloace de 
transport.

2. Grupul d®. trupul d« .șantiere' Valea Jiului 
al T.C.H. va lua masuri pentru :

de dezvqlta- 
teritorial 
ale con

siliilor populare municipal, orășenești ' și 
comunale, m lumina sarcinilor ce rezul- 
tă din Directivele Congresului al XH-fea 
al P.CJ1. și a Legii pentru adoptarea pla
nului național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a Republicii Socialiste Romă» 
nia pe anul 1984, vor acționa pentru :

■ îndeplinirea și depășirea sarcinilor ia 
producția marfă, prin realizarea ritmică 
a produselor fizice și îmbunătățirea con
tinuă a structurilor sortimentale și nive- 
hilui calitativ al producției, urmărind re
alizarea de produse cu parametri tehnico- 
funcționan și economici ridicați care va
lorifică superior resursele de materii pri
me, materiale, combustibil și energie;

K buna utilizare a capacităților și su
pra fețelor de producție; »

Ș creșterea siguranței în funcționare a 
instalațiilor, mașinilor și, utilajelor;

H folosirea cu prioritate a resurselor 
Interne și limitarea la strictul necesar ă 
importurilor, reducerea cheltuielilor mate
riale și gospodărirea rațională a resurse
lor de matern prime și energie, precum și 
extinderea folosirii pieselor și subansam- 
blelor recondiționate ; <

■ realizarea integrală a prevederilor 
din programele de cooperare în producție 
între întreprinderile de interes republican 
și cele locale;

modernizarea și diversificarea 
continuare a producției bunurilor de con
sum pe clase de calitate, extinderea pro
ducției realizate de industria mică, pe 
baza prelucrării unor materii prime locale;

& Volumul total al producției de pres
tații in gospodăria comunală și locativă 
va Vjxde 209,6 milioane lei, iar producția 
mar®» în industria mică de 25,2 milioane 
lei. :

® Volumul investițiilor din fondurile 
statului, din fondurile unităților și din al
te surse la unitățile subordonate Consi
liului popular municipal va fi de 260,8 
milioane lei, din care construcții-montaj 
229,5 milioane lei.
• Volumul desfacerilor de mărfuri

în

• în scopul îmbunătățirii alimentării 
cu apă a municipiului Petroșani, I.G.C.L. 
va prezenta, pînă la 31 martie a.c., pro
puneri pentru realizarea de noi capaci
tăți de captare, filtrare și tratare a apei.

III. IN DOMENIUL AGRICULTURII

: • Consiliile populare vpr lua măsuri 
de cunoaștere și îndeplinire întocmai a 
sarcinilor ce le revin din Programul unic 
de creștere a producției agricole în gospo
dăriile personale ale producătorilor parti
culari.

® Se vor repartiza cantitățile de pro
duse agricole ce urmează să fie contrac
tate și predate de fiecare gospodărie în 
parte conform planului de cultură și de 
creștere a animalelor elaborat de către 
consiliile populare corespunzător sarcini
lor ce ne revin din planul obligațiilor de 
contractare și predare a produselor agri
cole la fondul de autoaprovizionare și la 
fondul de stat.

IV. IN DOMENIUL INDUSTRIEI
MICI Șl PRESTĂRILOR DE SERVICII

• Se vor lua măsuri care să ducă la 
ridicarea nivelului calitativ și diversifi
carea produselor bunurilor de consum, 
prin valorificarea superioară a resurselor 
locale de materii prime și materiale și a 
forței de muncă disponibile necesare sa
tisfacerii nevoilor populației.
• Toate unitățile din municipiu cu sar

cini de prestări vor lua măsuri pentru 
perfecționarea și dezvoltarea țn continua
re a activității de prestări de servicii, 
lărgirea gamei serviciilor, îmbunătățirea 
calității acestora.

tehnologii, reducerea pierderilor tehnolo- 
gice.

• l.G.C.L. va asigura etanșarea și izo
larea corespunzătoare a conductelor de 
transport și distribuirea energiei termice 
stabilind parametri optimi,

Comitetul și birourile executive ale 
consiliilor populare municipal, orășenești 
și comunale, cu sprijinul organelor jude-1 
țene de specialitate, vor asigura fmbună- 
tățirea și folosirea mal eficientă a bazei 
materiale în unitățile de învățămînt și - 
sănătate, astfel îneît să ee asigure buna 
funcționare a acestora, luînd în apeși 
scop următoarele măsuri :

In domeniul învățămîntului ‘ I 

și educației
— întărirea colaborării la toate‘nivelele

și la toate formele de învățămînt între ’ 
unitățile școlare și unitățile economice 
din municipiu; \

— sporirea gradului de participare a 
elevilor la realizarea sarcinilor economice 
ale municipiului, corespunzător profilului 
de pregătire ;

— adaptarea rețelei de școlarizare și
structurarea noii forme de învățămînt 
tehnico-profesional potrivit necesităților 
reale de pregătire a forței de muncă în 
municipiu ; .

— perfecționarea în continuare a cadre
lor didactice și orientarea acestora spre 
o angajare mai fermă în pregătirea pen* 
tru muncă și viață a tinerilor ,

— întărirea muncii de educație a tine
rilor, 
litică

ridicarea nivelului de pregătire po
ți sporirea responsabilității civice.

V. IN DOMENIUL CIRCULAȚIEI 
MĂRFURILOR

ii) domeniul sănătății
vor continua acțiunile privitul pro.Se . ,

movarea medicinii omului sănătos și de 
intensificare a acțiunilor profilactice prin 
depistarea, prevenirea și combaterea fac
torilor’ de risc pentru sănătate în toate 
întreprinderile din municipiu, în special 
în unitățile miniere ; efectuarea cu aju
torul consiliilor populare a unor vaste 
acțiuni de igienizare și salubrizare în 

suprave
gherea surselor de apă, a tuturor, siste
melor de aprovizionare cu apă potabilă 
a localităților ; supravegherea stării de 
nutriție a populației în vederea promovă
rii unul regim de alimentație rațională j 
se vor lua măsuri de îmbunătățirea for
melor de ocrotire și asistență medicală ți 
mamei și copilului ; se vor înzestra cu 
aparatură medicală și cu instrumentarul 
necesar în primul rînd dispensarele de 
întreprinderi, dispensarele rurale, precum 
și asigurarea cu medici și cadre medii 
necesare. _

In sectorul cultură ți eaucație
- socialistă

Direcția comercială municipală Petro
șani, împreună cu întreprinderile cu sar-, 
cini pe linia aprovizionării populației vor 
asigura :

— contractarea integrală cu furnizorii . - ,
a fondului de marfă la nivelul sarcinilor toate localitățile municipiului;
._ .. • -i.'1 ■ - '»■.■. ■ "/'* •' .-jui-i--. ffhnrao do ană a. .‘tiltde plan stabilite pe anul 1984 ;

— inițierea de acțiuni privind asigura
rea calității produselor și realizarea nor-

mijioacelor melor și condițiilor de calitate la toate 
produsele alimentare șl industriale ;

— intensificarea comerțului stradal în

— desfășurarea susținută a activității 
pe șantiere prin folosirea judicioasă a 
materialelor de construcții, i .
din dotare și forței de muncă, intensifi
carea colaborării cu beneficiarii de in- _ ____ ,
vestiții, unitățile de proiectare și furnizo- perioada de sezon ; 
rii de utilaje, în scopul realizării ritmice 
a sarcinilor de plan ; concentrarea acti
vității.,de investiții și mijloacelor materia
le și forței de muncă pentru grăbirea pu
nerii în funcțiune a capacităților de pro
ducție în curs de execuție, cu prioritate 
locuințe și spații comerciale ; întărirea 
ordinii și disciplinei pe toate șantierele 
de construcții și la toate locurile de 
muncă ; pregătirea personalului de de
servire și auxiliar în meseriile specifice 
activității de construcții-montaj, prin or
ganizarea cursurilor de calificare și poli, 
calificare pe meserii deficitare pe șan
tiere ; generalizarea activității de cons
trucții-montaj în schimb prelungit și întrucții-montaj în schimb prelungit și 
două schimburi,

II. IN ACTIVITATEA DE 
GOSPODĂRIE COMUNALA Șl 

LOCATIVĂ
de:• Asigurarea tuturor condițiilor 

gospodărire judicioasă și de reducere în 
continuare a consumului de energie elec
trică, termică, combustibil și carburanți;

< Creșterea gradului 
localităților, îndeosebi a 
locuințe ,
• Extinderea gamei

servicii și îmbunătățirea . ......
în special în domeniul întreținerii și re
parării fondului locativ, a instalațiilor 
sanitare, electrice etc ; .■

® Asigurarea ritmicității transportului 
urban de călători prin organizarea optimă 
a traseelor, o mai bună întreținere a mij
loacelor de transport din dotare, întărirea 
controlului, ordinei și disciplinei perso
nalului, experimentarea sistemului, de au- 
totaxare pe cîteva linii de transport în 
comun.

jg Utilizarea rațională a apei potabile, 
distribuită consumatorilor, reducerea în 
continuare a pierderilor de apă printr-o 
mai bună exploatare și întreținere a ins
talațiilor, rețelelor și reducerea consumu
rilor industriale.

de salubrizare a 
ansamblurilor de

prestărilor de 
calității acestora,

— respectarea normelor- de desfacere 
și a măsurilor de gospodărire a fondului 
de marfă ; '

— punerea în funcțiune a unei supra
fețe comerciale de 22000 mp (complex de 
alimentație publică și bală agroaljmenta- 
ră la Vulcan, laborator alimentație publi
că în Petroșani și magazin general în A- 
ninoasă) ;

— îmbunătățirea aprovizionării cantine
lor și celorlalte consumuri, colective prin 
dezvoltarea producției de carne, lapte și 
produse din lapte, ouă, legume, cartofi și 
fructe în gospodăriile anexe în vederea 
acoperirii în mai mare măsură a, necesa
rului din aceste resurse ;

— intensificarea' muncii politico-educa
tive în rîndul lucrătorilor din comerț;

■ în scopul regenerării pădurilor co
munale, comitetul și birourile executive 
vor urmări asigurarea materialului sădi- 
tor atît din pepiniere proprii, cît 
pepinierele Inspectoratului silvic, 
executa plantații pe o suprafață 
ha.

■ Masa lemnoasă planificată a

și 
Se 
de

din 
vor 
370

■ Masa lemnoasă planificată a fi dată 
în exploatare pentru satisfacerea nevoilor 
gospodărești ale țărănimii va fi în anul 
1984 de 235 mii mc, provenită din parcne- 
tele de produse secundare și accidentale.

In vederea reducerii consumurilor, uti
lizării raționale și economisirii combusti
bililor, energiei electrice și termice, eli
minării pierderilor șt a risipei, precum 
și a încadrării riguroase în normele de 
consum energetice 'aprobate pe anul 1984, 
se vor aplica masuri și acțiuni care vor 
fi orientate ifi următoarele direcții :

• Comitetul și bircu.iie executive ale 
consiliilor populare municipal, orășenești 
și comunale, i.G.C.L, zși Grupul de șan
tiere Valea Jiului al T.C.H., vor acționa 
pentru reducerea consumului de energie 
sub toate formele, prin creșterea, randa- 

. mentelor energetice, modernizarea insta
lațiilor consumatoare, promovarea de noi

• activitatea cultural-educativă șl artis
tică în anul 1984 va fi orientata spre în
făptuirea sarcinilor ce se desprind din 
documentele ■Congresului al XII-tea al 
P.CJi. și ale Conferinței Naționale ale 
partidului, ale Congresului educației po
litice și culturii socialiste, din euvîntările 
secretarului general al partidului ,

• în munca cultural-educativa va spori 
preocuparea pentru asigurarea unui cli
mat bogat de idei, militant revoluționar 
al tuturor acțiunilor ;

• în faza de masă a Festivaiu.ui națio
nal „Cîntarea României11 se va asigura o 
mai mare diversitate de acțiuni și un con
ținut tiogac al acestora ;

• brigăzile științifice, bibliotecile, cine
matografele, teatrul își vor-desfășura ac
tivitatea pentru realizarea -integrală a 
sarcinilor specifice și pentru spur .rea con
tribuției lor în activitatea politko-educa- 
tivă și culturală de masă.

Deputății consiliilor populare . 
orășenești și comunale vor m t 
tățenii pentru rezolvarea tuturc 
lor pentru o mai bună gospod 
frumusețare a municipiului.

Comisiile permanente vor 
acțiuni de control și vor efectaâ studii 
privind dezvoltarea industriei mi. i și ar
tizanale și a prestărilor de serv; fi. creș
terea productivității muncii, reducerea 
costurilor de producție și a consumurilor 
dc energie și combustibili, prezentind con
siliului popular municipal propuneri pen-: 
tru îmbunătățirea activității in domeniile 
respective. 1

..-nicipal, 
: iza ce- 
i sarcini* 
ire și in

întreprinde

A
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fc r*ti £Vizita delegației 
de partid 

și guvernamentale 
sovietice, condusă 
de A. A. Gromîko
Continuarea convorbirilor
(Urmare din pag. I)

In cadrul convorbirilor 
s-a efectuat un larg schimb 
de păreri în legătură cu 
unele probleme ale situa-* 
ției internaționale actuale, 
ale întăririi conlucrării ro- 
mâho-sovietice pe arena 
mondială îh lupta pentru 
reducerea confruntării din
tre state, pentru oprirea

cursei Înarmărilor și tre
cerea la dezarmare, în pri
mul rînd la dezarmare nu
cleară, pentru rezolvarea 
pe cale politică a stărilor 
de conflict și război, pen
tru reluarea și consolida
rea cursului politicii de 
destindere, colaborare, se
curitate și pace în Europa 
și în lume. a

în vizită la Întreprinderea 
„23 August” din Capitală 
(Urmare din pag. I)

1. a tei și persoanele ofi
ciale române care o 
însoțesc, au fost salu
tate de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C al P.C.R., prim-secre- 

" tar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., 
loan Avram, membru al 
C.C. al P.C.R.,» ministrul 
industriei construcțiilor de 
mașini, de repirezentarîți 
ai organelor locale de 
partid și de stat, ai con
siliului oamenilor muncii 
din întreprindere.

în fața unor grafice
/ machete, gazdele au pre

zentat evoluția în t reprin- 
derii, profilul de produc
ție, direcțiile dezvoltării 
viitoare a unității. în con
tinuare, oaspeții au avut o 
întîlnire cu membrii con
siliului oamenilor muncii. 
A fost prezentat, de aseme-

ȘÎ

nea, modul în care sînt 
transpuse în viață hotărî- 
rile Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale 
partidului, indicațiile și 
orientările tovarășului
Nicolae Ceaușescu formula
te cu prilejul repetatelor 
vizite de lucru în această 
mare uzină bucureșteană.

Vizi tind principalele sec
toare ale uzinei, membrii 
delegației sovietice au ur
mărit cu atenție șl interes 
procesele moderne de fa
bricație, modul de organi
zare a* producției, avînd 
cuvinte de apreciere.

La clubul întreprinderii 
a avut loc apoi, o adunare 
consacrată prieteniei ro- 
mâno-sovietice.

La adunare au luat cu
vin tul tovarășii A.A. Gro
mîko și Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., primviceprim-mi- 
nistru al guvernului.

Prezențe românești
IJSABONA (Agerpres). 

La 31 ianuarie s-a înche
iat în orașul Tomar, din 
Portugalia, cea de-a 5-a e_ 
diție a Festivalului inter
național al filmului pen
tru copii și tineret, la care 
România a participat în 
Concurs alături de alte 23 
de țări.

Prezența românească s-a 
bucurat de un deosebit . 
succes, obținîndu-se două

dintre cele opt premii 
mențiuni decernate.

Juriul intennațional 
acordat premiul Medalia 
de argint Tabuleiro pentru 
filmul „Acțiunea Zuzuc", 
regizor Gheorghe Naghi, 
și mențiunea specială a 
juriului pentru plastica și 
poezia expresiei artistice 
filmului „Baladă pentru o 
mărgică albastră", în re* 
gia Luminiței Cazacu.

-» I

MOSCOVA (Agerpres). 
Planul de dezvoltare so- 
cial-economică a U.R.S.S. 
pe anul 1984 prevede, în
tre altele, lărgirea bazei 
energetice a țării. Produc- _ __
ția de energie electrică va cunoaște energetica Sibe

riei, regiune în care se e- _____ ...______
difică mari complexe in- unul dintre cele mai mari 
dustriale în imediata apro
piere a zăcămintelor de 
cărbune și a celor de pe
trol și gaze.

■V

SOFIA (Agerpres). Și în 
acest an, în R.P. Bulgaria 
se acordă o mare impor
tanță tehnologiilor fără 
reziduuri sau care se sol
dează cu reziduuri puține.

în anul 1983, au fost pu-

Zaporojsk va marca creș
terea potențialului energe
tic al părții europene i 
U.R.S.S. și al Uralului, U. 
crainei și Bieloruslei.

O dezvoltare intensă

a

va

fi de 1 465 miliarde de ki
lowați oră, cega ce repre
zintă cu 3,6 la sută mai mult 
decît în 1983. Potrivit pla
nului, accentul principal 
va fi pus în continuare pe 
construcția de centrale a- 
tomice și de hidrocentrale, 
care vor produce cu 12 la 
sută mai mult decît în pe
rioada anului trecut.

Intrarea în funcțiune a 
unor noi capacități la cen
tralele atomice de la Smo- .... _ .... ___ L__
lensk, Kolsk, Balahovsk și se în aplicare 360 de teh-

Ample acțiuni împotriva 
nucleareînarmării

nologii de captare a Unor 
reziduuri din care s-au re
alizat produsă în valoare 
de 200 milioane de leva.

HANOI (Agerpres). Cons
tructorii din R.S. Vietnam 
au dat în folosință parțială 

poduri peste Fluviul Roșu. 
Continuă lucrările pentru 
terminarea acestui obiectiv, j 
prevăzut a avea mal multe 
benzi de circulație. Prin 
„Dragonul zburător*1 cum | 
este denumită simbolic a- 
ceastă construcție, capi ta
i'- țării — Hanoi — va in
tensifica legăturile sale cu 
provinciile din nord-estul 
țării.
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FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie; Dublu delict | 
Unirea : Stop cadru la 
masă; Parîngul: Drumul 
spre victorie.

PETRILA ; Sindromul, 
I-II.

LONEA: Milioanele lui 
Fairfay.

ANINOASA: Marele
vals, I-II.

VULCAN; Fantoma lui ■ 
Barbă Neagră.

LUPENI: In fața ușii 
închise.

URICANI: Cîntec pen
tru o rîridunică.

TV.

UN MIRE... LA PACHET
CANBERRA (Ager- 

pres). Se pâre că recordul 
insolitului în materie de 
colete poștale a fost stabi
lit la Sydney (Australia).

„Coletul" ce trebuia să 
ajungă f.f. urgent la desti
nație — aflată în aceeași 
localitate — cuprindea... un 
mire, .plus toate accesoriile 
necesare oficierii căsătoriei.

Fericitul viitor soț, pe 
numele său Andrew Har
per, a avut ideea de a-și 
sărbători, cu prietenii, în 
ajunul nunții, intrarea sa 
în rîndul familiștilor; Cum 
bucuria lor a fost probabil 
foarte mare, nici consumul 
de alcool n-a rămas 
mai prejos. Astfel încît di
mineața, prietenii conștien" 
ți că Harper nu mai este 
în stare să ajungă la ofi
ciul stării civile cu mij
loace proprii, nu s-au în
cumetat să-l ducă . acasă, 
ci... l-au ambalat „cores
punzător" și... hai cu el 
la poștă. Norocul -lui Har
per a fost acela că forma 
curioasă a coletului a a- 
tras atenția poliției și, ast
fel, a scăpat de moarte 
prin sufocare.

• Din păcate, nu se știe 
nimic despre reacția mire
sei...

15,00 Telex. 15,05 Uni
versul femeilor. 15,30 E- 
misiune în limba ma
ghiară (parțial color). 
16,30 Includerea progra
mului. 20,00 Telejurnal 
(parțial color). 20^0 Ac
tualitatea în economie. 
20,35 Amintiri muzicale. 
20,50 Lumea contempora
nă, șl confruntările de I- 
dei. 21,10 Videoteca inter
națională (color). • Pro
menade romantice (III). 
• Un cîntec din Porto 
Rico. • Insule în ptistiu 
— Tunisia. • Vedete iri- 
ternaționale. 21,40 Lacul 
un film de Mihu Vulcă- 
nescu după poezia cu a- 
celașl titlu de Mihai E- 
minescu. 21,50 Telejurnal 
(parțial color). 22,00 în
chiderea programului.

vmumwmumnmmwu»

Mica publicitate
Incepînd cu data de 1. 

02. 1984, zilnic se fac 
lecții la^otbal pentru copii 
și juniori din Valea Jiului, 
născuți între anii 1966— 
1970, la Complexul Sportiv 
„Jiul“, între orele 10—12* si 
15—17. (165)

CUMPĂR televizor hi
brid sau integrat defect. 
Telefon 44166 după ora 19. 
(167) , ,

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cîm- 
pian fDăriuț, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (154)

PIERDUT legitimație de 
I' serviciu pe» numele Goan- 

ță Stanca, eliberată de I.T 
I Vulcan. O declar nulă. 
| (155)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Horvath 
Matei, eliberată de pre- 
parația Lupeni. O declar 
nulă. (156)

gRERD.UT bon de livrare 
hr. î 78957, chitanța nr. 
15906 -pentru una butelie a* 
ragaz, pe numele Breitl- 
gam Ștefan Oscar și legi
timație serviciu, eliberată 
de autobaza C.M.V.J. Pe
troșani. Le declar nule. 
(163)

nucleare în Europa ama. 
nință viața întregii ome- 
nici, s-a arătat în cadrul 
adunării. Vorbitorii au 
subliniat că partizanii pă
cii din toate țările trebuie 
să se împotrivească încer
cărilor de a transforma 
continentul într-o rampă 
de lansare pentru rachete 
nucleare.

★
BONN 31 (Agerpres). 

Marți au continuat în R.F. 
Germania manifestațiile 
împotriva armelor nuclea
re, desfășurate în cadrul 
acțiunilor prilejuite de 
„Ziua împotriva războiu
lui și fascismului". Potri
vit unui purtător de cu-, 
vînt al Comitetului de co
ordonare a organizațiilor 
antirăzboinice și antifascis
te din R.F. Germania, în 

‘ s-a'
exprimat hotărîrea de a se 
acționa în Continuare îm_ 

• potriva amplasării de ra
chete cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul- vest- 
german.

COPENHAGA 31 (Ager
pres). Danemarca nu tre
buie să permită în nici un 
caz amplasarea pe terito
riul ei a armelor nucleare, 
se spune în moțiunea pre
zentată în parlament de 
deputății din partea Parti
dului Socialist Popular. în 
moțiune se propune con
cretizarea în cel mai scurt 
timp a rezoluției adoptate 
de parlament în noiembrie 
anul trecut care cheamă 
guvernul să acționeze în 
direcția creării unei 
denuclearizate In 
Europei. *

ATENA 31 (Agerpres). 
în capitala Greciei a avut 
loc adunarea noii organiza
ții obștești — Mișcarea an
tinucleară a -femeilor ele
ne. Au luat parte repre
zentanți ai partidelor poli- cursul manifestațiilor 
tici elene, oameni de ști
ință și cultură, precum și 
militante pentru pace de 
la Greenham-Common 
(Marea Britanie) și din al
te țări occidentale. -

Amplasarea de rachete

zone 
nordul

- ACCRA 31 (Agerpres). 
Participanții la sesiunea 
Comisiei pentru ' proble
mele apărării a Organiza
ției Unității Africane, ale 
cărei lucrări s-au încheiat 
în capitala Ghanei, au a- 
doptat un document intitu
lat „Declarația de la Ac
era privind eliberarea 
securitatea africană".
cumentul lansează un apel 
la lărgirea Sprijinului 
cordat mișcărilor de elibe
rare din Africa în lupta 
lor împotriva regimului ra
sist din R.S.A. și a ocupă
rii ilegale a Namibiei. Țot- I 
odată, se evidențiază nece- ' 
sitatea sporirii , sprijinului I 
destinat „statelor din pri- I 
ma linie" care au devenit I

FAPTUL DIVERS
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Și 
Do-

a-

manente din partea regi
mului de la Pretoria, pre
cum și a unității țărilor 
Africii în fața manevrelor 
destabilizatoare ale R.S.A.

statistică din Cehoslovacia
PRAGA 31 (Agerpres). In industrială globală cu 2.7 le industriale nu și-au în-

comunicatUl Direcției fe- la sută în comparație cu deplinlt planul producției■ • - .. .. . ..— ~ globale.
In agricultură s-au obți- j

derale de statistică dat pu- anul 1982. Comunicatul re- 
blicității la Praga se subli- — -—•- ~ *" ... .in introducerea în practica nut rezultate pozitive, în- ;

■ a realizărilor științei și teh- deosebi datorită - sectorului i
tul național a crescut cu riicii care au permis să se zootehnic, unde volumul j
2,2 la sută, iar producția economisească 434 000 tone producției a sporit cu 4,6 ;

levă unele rezultate bune
niază că în anul 1983 veni
tul național a crescut cu riicii care au permis să se

amenajat un bazin special 
pentru simularea vestitei 
traversări a Atlanticului, la 
capătul căreia Columb a- 
vea să descopere Lumea 
Nouă.

Filmul realizat după un 
scenariu al scriitorului a- 
merican Larry Heath va 
fi o coproducție a tele vizi
unilor din Italia, S.U.A., 
Franța și R.F. Germania.

DE LA O PETARDA 
FUMIGENA

WASHINGTON (Ager- 
preâ). O explozie cu o pe
tardă fumigenă pentru ob
ținerea de efecte speciale 
în realizarea unui film cu 
destinație publicitară era 
să-l coste viața pe cunos
cutul interpret de muzică 
rock Michael Jackson. A- 
flat într-un studio cinema
tografic pentru a înregis
tra scenele filmului, publi
citar, Jackson abia a 
salyat de flăcările 
i-au cuprins părul și 
nele. Cintărețul a 
transportat de urgență ia 
spital. In vîrstă de 25 de 
ani, Michael Jackson a ob-' 
ținut, la 16 ianuarie, opt 
premii în S.U.A. pentru 
calitatea muzicii - interpre
tate, iar unul din discurile 
sale a fost vîndut în peste

DE DOUA ORI 
ÎN DOI ANI

WASHINGTON (Ager-
• preș). Un tablou de Picas

so, intitulat „La dame â la 
toilette", a fost furat — 
pentru a doua oară în Ul
timii doi ani — de la lo
cuința unui colecționar din 
Sands Point, statul New 
York. Lucrarea amintită 
ieste evaluată la 1,25 mi
lioane dolari.

CRISTOFOR COLUMB
MADRID (Agerpres). La

Grenada, regizorul italian 
Alberto Lattuada realizea
ză filmările pentru un se
rial de televiziune despre 
Cristofor Columb. Pe 
genericul acestui serial fi
gurează capete de afiș ale 
cinematografului mondial, 
printre care Gabriel Byrne 
— ce va interpreta rolul 
lui Cristofor Columb — 
Faye Dunaway, Raf Vallo- 
ne, Massimo Girotti, Virna 
Lisi și Nicol Williamson. 
Filmările sînt realizate în 
Spania, în Santo Domingo 
și în Malta, unde a fost 20 milioane exemplare.

fost 
care 
hai- 
fost

zootehnic, unde volumul

la sută. In ciuda unei re- | 
colte bune de cereale și de i 
plante oleaginoase, pro- | 
ducția sectorului vegetal al I 

< agriculturii a scăzut cu 0,8 | 
la sută. • -

combustibil ' convențional,
110 000 tone metale și alte 
materiale.

Comunicatul relevă, de 
asemenea, că peste 17 la 
sută dintre îritreprinderi- 
nmmtmuMtmuuutmmumtufnnutmmmuunMuimu,

cu 11 lă sută mai mult de- 
cit in anul 1982. Falimen
tele constituie unul din 
motivele pentru care nu
mărul șomerilor a ajuns în 
țară la aproximativ 3 mi
lioane, subliniază ziarul.

» OSLO. Potrivit datelor 
publicate de Direcția de 
statistică din Oslo, anul i 
trecut au fost construite în I 
Norvegia cu 15,3 la sută I 
mai puține locuințe decît I 
în anul precedent, ajun- I

• BRUXELLES. La Bru
xelles a fost dat publicită
ții un raport statistic asu
pra evoluției inflației în 
țările membre ale CEE în . 
anul care a trecut, infor
mează agenția France Pres- 
se. Raportul relevă că, pe ...___ t_________,
ansamblul CEE, rata in- gîndu-se la nivelul cel mai 
flației a înregistrat în 1983' 
o medie de 8,1 la sută.

• VIENA. In intervalul
15—31 ianuarie, numărul 
șomerilor a crescut cu 5000 
în Austria — informează 
presa vieneză. In prezent, 
există in această țară înre
gistrați oficial 190 000 de 
șomeri, nivel echivalent cu 
7 la sută din populația ac
tivă.

• LONDRA. .După cum 
relevă ziarul „Tlie Finan
cial Times", în cursul a- 
nulul trecut numărul fali
mentelor întreprinderilor 

financiare și industriale din 
Marea Britanie a ajuns 
la nivelul record de 13 400, -

ANUNȚURI 
» DE FAMILIE

20scăzut din ultimii 
ani.

• ROMA. După 
anunțat Comitetul 
supravegherea prețurilor 
de pe lîngă Uniunea ca
merelor de comerț din Ita
lia, în această țară prețu-. 
rile la alimente s-au scum
pit, în luna Ianuarie, 
medie cu 12 la sută 
comparație cu aceeași lună 
a anului trecut.

Tovarășii de murită 
din Tipografie și redac
ția „Steagul roșu" sînt 
alături de Boicu Alice
le pierderea grea prici
nuită de decesul tatălui 
SZANCSALI ODON 

și transmit sincere con
doleanțe familiei îndo
liate.

înmormîntărea are 
loc azi, orele. 15,30 din 
strada Radu Șapcă nr. 
56. ' " '

în 
în Patru ani de dor și 

zbucium sufletesc de 
cînd ne-a părăsit*-|ubi- 
tul nostru

MOȚOC VIOREL
Nu te vom uita nicio

dată. Familia. (151)
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