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La Palatui Consiliului 
de Stat s_au încheiat, joi, 
2 februarie, convorbirile 
oficiale dintre președin
tele Republicii Socialiste 
România, 'N i c o 1 a e
Ceaușescu, și primul mi
nistru al Canadei, Pierre 
Elliott Trudeau. J ?4 PAG. — 50 BANIJ VINERI, 3 FEBRUARIE 1984ANUL XL, NR. 9 766

Demaraj 
promițător 
și în luna 
îebruarie

După ce au încheiat 
prima lună din acest 
an cu rezultate fruc
tuoase (peste 17 000 tone 
de cărbune extrase su
plimentar), minerii Văii 
Jiului au debutat și în 
luna februarie cu în
semnate depășiri la 
producția fizică de căr- 
bune. In prima zi din 
această lună, șapte din 
cele 10 întreprinderi mi
niere. ale C.M.V.J. și-au 
depășit sarcinile de 
plan la producția fizică 
de cărbune, cumulînd 
un plus de 1245 tone.

H Cel mai mare plus 
al zilei a fost înregist-U 
de colectivul de mineri 
-de la Uricani, una din
tre principalele între
prinderi furnizoare de 
cărbune cocsificabil ca-' 
re și-a depășit sarcini. 
le de plan cu 434 tone 
Aceasta ca urmare a 
folosirii eficiente a ce
lor două complexe me
canizate de mare înăl
țime și productivitate.

H Minerii de la cele 
două întreprinderi din 
Petrila, respectiv mina 
Petrila șl mina Lonea, 
au extras suplimentar 
in. ziua de . debut în lu
na februarie 330 tone 
de cărbune. Prin bina 
organizare a muncit și 
folosirea eficientă a do
tării, minerii de la 
Petrila au extras peste 
sarcinile de plan 274 
tone, iar cel de la Lo
nea 56 de tone.

■ însemnate sporuri 
la producția fizică au 
raportat, m data de 1 
f uarle, și minerii de 
ia Vulcan (plus 179 to
ne), Paroșeni (plus 162 
tone),. Li vezenl (plus 94 
tone) și Dîlja (plus 46 
tone).

Minerii de

în cadrul noii runde de 
convorbiri, șeful statului
român și premierul cana
dian au continuat exami

științific. A fost exprima
tă dorința de j valorifica 
cît mai larg posibilitățile 
existente, în vederea dez
voltării în continuare a 
acestor relații, pe principi
ile deplinei egalități și a- 
vantajului reciproc.

în cursul convorbirilor, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul minis
tru Pierre Elliott Trudeau 
au reafirmat hotărîrea

Tavanul de rezistentă 
și experiența dobîndită 

în aplicarea lui
XnglneiUl Iulian Costes- 

eu împreună cu alți spe
cialiști de la Lupeni au . 
căutat soluții tehnice pen
tru îmbunătățirea tehno
logiei. Ei au confecționat 
în atelierul mecanic al 
nanei grinzi din elemente 
TH lungi de 1250 mm la 
care, la capete, erau fixa
te dispozitive de cuplare 
între ele.

RETROSPECTIVA, A- 
nul 1968 a fost anul cînd 
a încolțit germenul ideii 
aplicării tavanului de re- 

- zistență cu grinzi Îngropa
te in vatră.. In acea pe
rioadă lipsa unei dotări 
corespunzătoare (lipsa grin
zilor metalice) a dus la a- 
mînarea aplicării noii teh
nologii de lucru.

în anul 1970 din grinzi
le casate la LM, Lupeni o _ anulT974 a fost echi- 

batajul frontal nr. 6 din 
stratul 3 blocul V, • care 
avea o lungime de 50 de 
metri. în acest abataj e- 
chipat cu o astfel de sus
ținere, productivitatea 
muncii a crescut de la 7

parte au fost întrebuințate Paf cu astfel de grinzi a- 
pentru echiparea unui a- v~'~ ! 25 ■’*-
bataj cu front scurt în 
6tratul 3 blocul IV. Re
zultatele obținute cu noua 
tehnologie erau încuraja
toare ; viteza de avansare 
creștea, productivitatea 
muncii s_a mărit, dar grin
zile nu puteau fi cuplate 
pentru a putea fi folosite 
în abataje cu front lung.

Gheorglie BOȚEA
(Continuare în pag. a 2_aj

r

narea unor probleme majo
re ale vieții internaționale 
și au avut an schimb de 
păreri cu privire la stadiul 
actual șl perspectivele re
lațiilor dintre România și 
Canada. >

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul minis-

României și Canadei de 
a conlucra tot mii strfns 
atît pe plan bilateral, cît 
și pe arena mondială, de 
a contribui, prin eforturi

tru Pierre Elliott Trudeau 
au subliniat, cu satisfacție, 
faptul că raporturile ro_ 
mâno-canadlene s_au ex
tins și îmbogățit în Ultimii 
ani, relevind, îndeosebi, 
progresele înregistrate în 
promovarea conlucrării pe 
tărim economic și tehnico-

comune, la soluționarea 
problemelor complexe- ce 
confruntă omenii ea, la 
triumful rațiunii, al poli
ticii de destindere, dezar
mare și pace.

Șeful statului român și 
premierul canadian au re
liefat cu satisfacție carac-' 
terul deosebit de construc
tiv al vizitei, al convorbi
rilor avute în aceste zile, 
exprimînd încrederea că

6;

CLASAMENTUL 
hărniciei minerești 
La nivelul întreprinderilor miniere, sectoarelor și brigăzilor, 

sfîrșitul lunii Ianuarie 1984

1. M. Livezeni
; Sectorul III — plus 2604 tone; abataje Simion Bjriescii 
frontale — Mihai Bucevschi —plus 1102 Doboș,
tone ; "' ■‘’j ’ ; : ' - -
pregătiri — Gheorghe Lițcân

.Șr-.-

la

tone ; abataje cameră — Ion Nicolae — 
plus 250 tone ; lucrări de pregătiri — 

lucrări de investiții —

; abataje cameră (—) ; lucrări dc 

de investiții Mircea Secrleru. lucrări L M. Petrila

l. M. Paroșeni
Sectorul III — plus 3592 tone; abata

je frontale — FranCisc Fazakâș _  plus
2450 tone ; abataje cameră (—) ; lu
crări de pregătiri — Nicolae Pleșă ; lu
crări de investiții — Alexandru Laszlo.

Sectorul IV — plus 2704 tone ; abata
je frontale — Ștefan Alba — plus 3172 
tone ; abataje cameră — Ioan Radu — 
piua 630 tone ; lucrări de pregătiri —; 
Fraricisc Kovâcs ; lucrări de investiții — 
Constantin Borș.

I. M.
Sectorul III — plus 2074 tone; abata

je frontale (—) ; abataje cameră ’ —LM. Uricani
Sectorul II A — plus 700 tone ; abata

ble frontale — Petru Madriș —piuă 400 (Continuare în pag. a 2-a) J

pe «.ea mai
AJunarea reprezentan

ților oamenilor muncii de 
la întreprinderea minieră 
Vulcan a analizat în spirit 
critic ți autocritic, activi- 

. tatea desfășurată și rezul
tatele obținute pe 
1988. Bilanțul anului 
cent încheiat nu a fost 
mulțumitor, Au foșt ana
lizate cauzele nerealizări- 
lor anului '83, care au fă
cut ca mina Vulcan să 

- rămînă datoare economiei 
z' naționale cu o Importantă 

v cantitate de cărbune.
Darer de seamă prezen

tată a icot în evidență 
faptul .b încă din ultima 
perioadă a anului -trecut, 
au fost stabilite numeroa
se măsuri în vederea rea
lizării ritmice a sarcinilor 
la producția fizică, pe 
seama creșterii producti
vității nutociî. Bă

anul
fe-

la Vulcan — hotărîți să se mențină 
înaltă treaptă a podiumului fruntașilor

nea, a fost scos in evtden- anului 1983 cu rezultate milioane lei față de plan, 
iai cheitu ehle la 1 OCK> Iei 

fost 
reduse cu 13,4 lei față de 
norma stabilită. Valoarea 
lucrărilor dc cor.strucții- 
montaj a fost depășită <u 
5,2 milioane lei, Prin do
tarea abatajelor cu 9 com
bine de mare productivita
te (cu două mai mult față 
de program) s-a realizat 
cu tăiere mecanizată o 
producție suplimentară de 
49 134 . tone cărbune, A 
fost evidențiat colectivul 
sectorului V, care, printr-o 
mobilizare, exemplară a 
extras, 
395 740 
calitate.

ță modul de îndeplinire a bune, 
prevederilor programului 

, dc mecanizare a minei, de 
folosire mai intensivă a 
utilajelor din dotare; re
cuperarea, recondiționarea
iiiiihiiiiiiiihiiiiiuihiiiiiiiiihmiiiiiiii/iihihiiiihiihhiiiiii

Trecerea la programul de producție marfă' au 
lucru de 8 ore, activita
tea în flux continuu și a- 
plicarea generalizată a 
acordului global au făcut

Adunări generate ale 
reprezentanților oamenilor muncii 
rzzzzzzzzwzz/zz/zz/zzzzzzzrz«wz/z////z?zzz/z/zzzzzzzzzzzzrzzzzzrzwzz» 
și refolosirea pieselor de 
schimb ; încadrarea in
consumurile normate de
matinale , asigurarea tor 
ței de muncă calificate : 
policalificarea 
etc. Prin aplicarea 
practică a tuturor 
măsuri, colectivul 
Vulcan a reușit să 
ștacheta realizărilor și să 
încheie trimestrul 4V . $1

calificate ; 
cadre tot 

în 
acestor 

i.M. 
ridice

posibilă extracția unei 
cantități d° 91500 tone de 
cărbu.ie peste realizările 
anului 1982. Ca rezultat al 
eforturilor depUse în ve
derea îmbunătățirii con
tinue a calității producției, 
in anul 1983 s-aii obținut 
drept bonificații 42 643 to
ne de cărbune, 
producției nețe’ 
a fost trișai trtățijsi cu

în anul trecut 
tone cărbune de 

CU 24 940 tone

Valoarea 
realizate 
’ i' . 12,7

Ștcfan NEMECSEK

(Continuare bapag.a2-a>

ele se vor înscrie Ca un 
moment important in dez
voltarea bunelor relații 
dintre România și Canada, 

Președintele Nicolae
Ceaușescu și premierul 
Pierre Elliott Trudeau au 
convenit să continue dialo
gul româno-Canadlan la 
nivel înalt, relevind ma
rea lui însemnătate atît 
pentru extinderea colabo
rării bilaterale, cît și în 
sfera vieții internaționale, 

în legătură cu rezultate
le vizitei, ale convorbiri
lor purtate, a fost adoptat 
un comunicat comun, care 
se dă publicității.

Vizita întreprinsă In ța- 
ra noastră, la invitația pre
ședintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de pri
mul ministru al Canadei, 
Pierre Elliott’Trudeau, s-a 
încheiat joi după-amiază.
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Brigadierul Traian Borșa (în mijloc), alături de 
cîțiva ortaci compohențiai formației de lucru din ca
drul sectorului V de la l.M. Vulcan, situate pe primul 
loe în întrecerea socialistă pentru mai mult cărbune.

Foto: Cristian ȘTEFAN

Ne aflăm In primele 
zile ale recensămîntulul a* 
nimalelor, acțiune de o cesul de 
deosebită importantă, in
tegrată în preocupările 
partidului și statului nos
tru pentru dezvoltarea pro
ducției agricole șl înfăp
tuirea noii revoluții 
re. Desfășurată' la 
timp după adoptarea 
ample programe de 
suri elaborate pe 
indicațiilor cuprinse 
civlntarea 
general al partidului, tova- vlduale, dar’și cetățenii 
rășul Nicolae Ceaușescu, ■ care jlocuiesc în cartierele 
la Consfătuirea de lucru 
de la Sinaia, această ac
țiune, prin datele sintetice 
cu care se vă încheia, va 
contribui, în . perspectiva 
acestui an, la creșterea 
producției animaliere prin 
valorificarea deplină a po
tențialului existent Re_ 
censămîntul animalelor 
este o acțiune cu largi

- și complexe ecouri în con
știința patriotică a tuturor (Continuare în pag. a 3-a)

cetățenilor, participanțl cu 
spirit de inițiativă la pro- 
\ ’ 'j autoconducere
șl autoaprovizionare teri
torială. Aici, în Valea Jiu
lui, unde îndeletnicirea 
creșterii animalelor are 
îndelungate tradiții, recen- 
sămîntul care are loc înagra- ............... .

puțin aceste zile (1—8 februarie) 
unor ’ ” ... -a
mă- __ _____  __ .. ........... -

baza ” ianuarie 1982, are semni- 
,___ în " ’ .......
secretarului

pe baza Decretului Con
siliului de Stat nr. 1 din

ficații deosebite întrucît 
țăranii cu gospodării indi-

municipiului, dețin- anima
le al căror efectiv trebuie 
cunoscut, numeric și cali
tativ. contribuind la în
făptuirea liniilor directoa
re ale dezvoltării econo
mice și sociale în profil 
teritorial și al țării. Trebuie 
să evidențiem faptul că 
Programul unic de creșțe-

A

In pagina a 3-a

DIALOG CETĂȚENESC •
- ■ Socrească contribuția gospodăriilor 

producătorilor particulari la autoaprovizionare
■ Pentru o mai bună aprovizionare a 

populației
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CUNOAȘTEREA ISTORIEI r CLASAMENTUL
hărniciei

De multă vreme și pe 
drept cuvînt, istoria a fost 
asemuită cu o mare carte 
larg deschisă, din paginile 
căreia un popor află cine 
este, de unde vine și în
cotro se îndreaptă. A fost 
socotită o carte de învăță
tură, de întărire a cugete
lor, a încrederii în pute- bilanț în acest sens după 
rea poporului nostru, de a 
se ridica peste vicisitudi
nile vremilor,' de a_și îm
plini dreptele lui aspirații.

în epoca noastră, cu 
deosebire în perioada inau
gurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, cînd 
cercetarea trecutului na
țional a fost așezată sub 
semnul rigorii , • - - • - 
al obiectivități!, cînd, 
această bază, s-au i 
într-o lumină nouă, ade
vărată, personalități, 
mente și evenimente 
urcușului nostru multimi
lenar spre clipa de azi, is
toria a fost investită cu 
noi și însemnate responsa
bilități formative- Așa cum 
arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expunerea 
rostită la plenara din iunie 
1982, cunoașterea istoriei 
patriei trebuie să se afle 
la temelia întregii activi
tăți politico-educative, a 
întregii munci de formare 
a' unor trainice sentimen
te patriotice, a voinței de 
a purta mai departe torța 
înaintașilor, înălțînd Româ
nia pe noi culmi de pro
gres și prosperitate.

Plecînd de la dezidera
tele menționate ne-am 
conceput și munca educa
tivă în rîndurile elevilor. 
Așa am procedat în tri
mestrul care s-a încheiat, 
ne vom intensifica efortu
rile în trimestrele urmă
toare. Sîntem bucuroși la

gîndul că în cadrul prin
cipalei acțiuni de educație 
patriotică în școala noas
tră — însușirea cunoștin
țelor de istorie — îi răs
pund cu conștiinciozitate 
și dăruire majoritatea co_ 
vîrșitoare a elevilor. Vom 
avea prilejul să facem un

privind Marea Unire de 
îa 1918, mai întîi a celor 
trei elevi : Cătălin Geor- 
hescu, Cristina Tudorescu 
și Camelia Ușurelu, care 
au cîștigat faza municipa
lă a concursului tematic 
organizat de Comitetul mu
nicipal U.T.C. și locul IV 
la etapa județeană, apoi 
cei 36 de elevi din alcătui
rea echipajelor claselor la 
concursul organizat cu 
sprijinul conducerii Tea-

(Urmare din pag. T.

Gheorghe Matei — plus 1200 tone ; lu
crări de pregătiri (—) ; lucrări de in
vestiții — Gheorghe Stoica.

minerești
tone ; abataje cameră — Vasile Fodor
— plus 200 tone ; lucrări de pregătiri
— Pompei Tomolea ; lucrări de investiții
— Lajos Sutos.

I. M. Vulcan
fazele următoare ale Olim
piadei de istorie, din luna 
aceasta. Pînă atunci vom 
preciza cu titlu informativ 
că media generală obținu- trului de' stat Valea Jiu- 
tă de elevii claselor IX—r 
XII a fost de 7,21, o me
die bună, dar susceptibilă 
de îmbunătățiri. Alături de 
procesul instructiv vom mai 

științifice, înfățișa și alte cîteva con
tribuții la educarea patrio
tică a elevilor. In primul 
rînd avem în vedere acti
vitatea cercului de istorie 
cu o tematică lunară, axa
tă pe cunoașterea istoriei 
Văii Jiului.

Muzeul mineritului — 
punte statornică spre ma
rele public — va fi în pe
rioada acestei Iubi locul 
de desfășurare a unor lec
ții de istorie cu toate cla
sele, din care elevii vor 
avea multe de învățat des
pre străvechile meleaguri. 
Cartea de istorie, prin in? 
termediul activității de la 
punctul de informare și 
documentare, a circulat 
mai mult în rîndul elevi
lor, iar manifestările cul
tural-educative realizate au 
urmărit sensibilizarea ini
milor, a cugetelor. S_au 
realizat o serie de evocări 
(uneori cu ocazia excurs! 
ilor, la locuri și moni.. 
mente istorice), expuneri 
și simpozioane. Un mo
ment mai deosebit îl a- 
preciem a fi buna pregă
tire cu idei, date și fapte

pe 
situat

mo
ale

lui și dedicat eroilor luptei 
pentru unitate națională 
cîștigat de echipajul clasei 
a IX-a B. Un loc aparte 
l-au constituit participarea 
cu 50 de elevi la festivită
țile de la Alba Iulia, pri
lejuite de sărbătorirea de 
către tineretul patriei 
65 de ani de la 
Statului național 
român, precum și 
festările dedicate 
nirii a 125 de ani 
Unirea principatelor româ
ne.

Ne pregătim, prin 
trumentele specifice 
ceperii și organizării mun
cii educative în școală, să 
îmbogățim nivelul de cu
noaștere a istoriei, să pre
țuim pe cei care s_au jert
fit pentru patrie. între a- 
niversările acestui an a_ 
mințim 40 de ani de la re
voluția de eliberare socia
lă și națională, antifascis
tă și antiimperialistă, răs
coala condusă de Horea 
Cloșca și Crișan, alte ani
versări istorice, eveni
mente social-politice 
culturale marcante 
viața țării.

Sectorul V — plus 4100 tone ; abata
je frontale — loan Calotă — plus 340 
tone ; abataje cameră — Traian Borș 
— plus 1200 
(—) ; lucrări 
Niță.

tonc ; lucrări de pregătiri 
de investiții — Constantin

1. M. Aninoasa
i

Sectorul IV — plus 4737 tone ; abata
je frontale — Constantin Popa — plus 
5535 tone ; abataje cameră — Teodor 
Cășuneanu — plus 226 tone ; lucrări de 
pregătiri — Petre Belbe — plus 226 tone; 
lucrări de investiții — Dionisie Zeio.

a 
făurirea 

unitar 
mani- 
împli- 

de la

Sectorul III — plus 2017 tone ; abata
je frontale — Florea Ionescu — plus 
1500 tone ; abataje cameră (—) ; lucrări 
de pregătiri — Ion Maniliuc; lucrări de 
investiții — Alexandru Gaboș.

I.M. Bărbăteni
Sectorul I — plus 270 tone ; abataje 

frontale — Mihai Kovacs — plus 700

LAI. Lonea
Sectorul II — plus 3124 tone; aoataje 

frontale — Grigore Mîndruț — plus 1050 
tone ; abataje cameră — Ludovic Repaș
— plus 430 tone ; lucrări de pregătiri
— Traian Rotor; lucrări de investiții — 
Mihai Antal.

Cariera Cîmpu mi Neag

Minerii de la Vulcan 
hotărîți să se mențină 

pe cea mai înalta treaptă
(Urmare din pag. I)

peste prevederile de plan. 
Au fost transmise felici
tări minerilor din brigăzi
le conduse de Traian Bor- 
șa, Paraschiv Cristescu, 
loan Calotă, Florea Petri- 
șor, Mihai Dudescu care 
și_au realizat planul anual 
cu mult înainte de termen.

Din cuvîntul partici- 
panților la dezbateri — 
Mihai Neștian, Romaniuc 
Anania, Constantin Baj_ 
matără, Aurel Beleț, Mircea 
Băltățescu, Mihai Posch, 
Aurel Matyas și alții — a 
reieșit faptul că întregul 
colectiv de oameni ai 
muncii de Ia mina Vulcan 
este hotărît să nu precu
pețească nici un efort 
pentru a spori zi de zi pro
ducția de cărbune extrasă, 
pentru a îneîmpina cele 
două evenimente deosebi
te din viața politică a țării 
— a 40_a aniversare a re
voluției de eliberare so
cială și națională, antifas
cistă și anti'.mp‘?rialis*ă și 
cel de-al XIII_lea Congres 
al partidului — cu rezul
tate deosebite. Din dezba
teri a reieșit de asemenea 
că linie de front există, că 
sînt asigurate materiale.

ins- 
con-

Prof. Cornel PLATON, 
Liceul «le matematică-fizică 

Petroșani

Primele ore din acest 
trimestru școlar în ca
binetul de exploatări 
miniere de la Liceul in
dustrial din Petroșani. 
Foto: Șt. NEMECSEK

(Urmare din pag. I)
au 
a 

e_

Dealtfel, minerii de la 
I.M. Vulcan, în frunte cu 
comuniștii, au valorificat a- 
ceste condiții prin rezulta
tele deosebite cu care 
încheiat prima lună 
anului în curs livrînd
conomiei naționale peste 
6000 tone cărbune supli
mentar sarcinflor de plan.

Ca răspuns la chemarea 
lansată de ortacii lor de 
la Lupeni, minerii de la 
mina Vulcan își asumă 
ca’ angajament : • depăși
rea planului Ia producția 
de cărbune cu 15 000 tone 
• depășirea planului la 
producția netă cu 3,03 mi
lioane lei și, respectiv, la 
producția marfă cu 5,98 
milioane lei • depășirea 
planului productivității 
muncii cu 25 kg/post, res
pectiv cu 892 lei/om al 
muncii.

Adunarea a dat expresie 
hotărîrii unanime a mine
rilor, tehnicienilor și ingi
nerilor, a tuturor 
lor muncii de la I.M. Vul
can de a menține același 
ritm al realizărilor în în
tregul an ca în prima lu
nă, pentru a se menține 
printre fruntașii Văii Jiu
lui în întrecerea socialistă 
pentru mai mult Cărbune.

oameni-

tone pe post cît se obținea 
cu vechea tehnologie, la 
10 tone pe post. Noua teh
nologie se conturase, de
venise o realitate, dar... 
din nou dar ; grinzile re
zistau Ia un număr limi
tat de cicluri de producție. 
Inițiatorii metodei nu erau 
mulțumiți, dar nici descu
rajați. Trebuia găsită o so
luție de prelungire a dura
tei de funcționare a grin
zilor. Au căzut de acord 
că singura în măsură să 
rezolve această problemă 
este o unitate specializată 
în construcții metalice 
— l.U.MJP. Propunerea a 
iost lansată. Discuțiile au 
avut loc. S-a găsit soluția 
și s-a trecut la aplicarea 
ei. Noile tipuri de grinzi 
confecționate de I.UJd.P. 
au fost introduse experi
mental în anul 1980 în 
două abataje, unul la mi
na Dîlja și celălalt la I.M. 
Lonea.

METODA ESTE PRE
LUATA ȘI GENERALIZA
TĂ, In prezent această 
tehnologie de lucru — îm-

VACCINARE ANT1- 
RUJEOLICA. - Dispensa
rele medicale din Valea 
Jiului efectuează, în pe
rioada 1—5 februarie a.c., 
vaccinarea * antirujeolică

II
I
| a copiilor Beneficiază 

| de această vaccinare co
piii născuți între 1 - de-

I cembrie 1982 — 3 aprilie I 1983, precum și cei care 
I au fost omiși la vaccină- 
I rile din anii 1979 — 1983.

Sînt invitați la dispensa
rele medicale atit copiii 
localnici, cei ai familiilor 
cu domiciliu flotant, cît 
și cei care, în intervalul 
menționat, se află oca
zional în localitatea res
pectivă.

gă MUNCĂ PATRIOTI
CA. Organizația de partid 
nr. 8 B de la I.M. Lonea 
a inițiat o acțiune de. 
muncă patriotică, înche-

tre cei care s-au remar
cat în această acțiune se 
numără Andreia Muntea- 
nu, Gavril Delciuc, Ște- ■

bunătățită — se aplică în 
șase din abatajele minei 
Vulcan din care se extrag 
zilnic în medie 1200 tone 
de cărbune, ceea ce repre
zintă peste 25 la sută din 
producția planificată în
semnate cantități de căr- tehnologiei de lucru 
bune se extrag și din 
abatajele echipate cu ta
van de rezistență cu grinzi

plasa). Productivitatea ob
ținută în acest abataj era 
doar de 5—6 tone pe post 
Pentru îmbunătățirea ran
damentelor obținute în ast_ prezent din aceste abata. 
fel de abataje s-a insistat 
pe ÎDsușirea și respectarea 

de 
către minerii sectorului II, 
unde s_a aplicat pentru 
prima dată și unde urma

rămas același, iar produc
tivitatea muncii în cărbu
ne a ajuns la o medie de 
peste 8 tone pe post.

se extrage cam 20 la sută 
dir producția 
minei Lonea.

-Cunoscînd 
care se obțin

zilnică a

Tavanul de rezistență

îngropate în vatră de ia 
I.M. Petrila, I.M. Aninoa
sa și I.M. Lonea.

DESPRE VIABILITATEA 
METODEI LA I.M. LONEA. 
Primul abataj echipat cu 
grinzi îngropate în vatră 
nu s_a ridicat la rezulta
tele obținute anterior, de
oarece nu s_a însușit și nu 
se aplica în mod corect 
tehnologia de lucru. Grin
zile nu erau montate co
respunzător, și podirea cu 
plasă de sîrmă nu se e- 
f ectua corect (nu se cusea

să fie generalizată în mai 
multe abataje. începîhd 
din acest an, această teh
nologie se folosește în trei 
abataje frontale. Prin fo
losirea ei corectă de către 
ortacii lui Andrei Antal, 
Dumitru Paraschiv și ion 
Dabega, producția extrasă 
zilnic de sectorul 11
crescut de la o medie de 
400—500 tone pe zi, la 
medie de 700—800 tone,
cu virfuri de peste 1000 
de tone, in condițiile în 
care efectivul sectorului a

rezultatele 
la celelalte 

întreprinderi miniere din 
Valea Jiului, ca și pe cele 
care le-am obținut noi cu 
sectorul II, în prima lună 
din acest an (peste 3000 
tone extrase suplimentar 
sarcinilor de plan), pînă 
la sfîrșitul acestui an vom 
extinde această tehnolo
gie de lucru la două aba
taje frontale din secțorul 
IV, în blocul IV. De ase
menea, vom pune în func- 

cu 
în

ur- 
în

țiune un nou abataj 
tavan de rezistență 
stratul 3, blocu! VI, 
mînd să o îpiiăm și 

a sectorul V« - e spunea 
•u, direc- 

inițiato- 
i'-ilogii.
aieie aces- 

lucru care 
consacrată 
se pot 

Se reduce 
de 

create 
in 
pe

o
ing Iulian Can
torul I.M. Le: 
nil acețtei u»m.

Despre ava«>u 
tei tennoJogii de 
de acum este 
în Valea Jiului, 
spune multe, 
substanțial consumul 
lemn și clieresua, 
productivitatea muncii 
medie cu 2—3 tone 
post, scad cheltuielile ma- 

* - con- 
•gie electrică, 

tehnologia 
* mecaniz- 
■- in care 1.

susținerea 
deci . crește 

productivi- 
Toate avan-

rierei, a ajuns la 16. Cu 
ajutorul acestor utilaje 
grele se va mări capa
citatea de extracție a 
cărbunelui cocsificabil 
în carieră, sporind tot
odată 
muncii
(A.M.)

stat „Valea Jiului11 pre
zintă un spectacol cu 
piesa „Steaua fără nume" 
de Mihail Sebastian, 

’ i re
gizorul Marcel Soma. 
(T.S.)

!£,; UTILAJE DE MARE 
CAPACITATE. La Ca
riera Cimpu lui Neag ău 
sosit două buldozere și 
trei excavatoare S-3602 
de mare capacitate. în 
prezent numărul buldo
zerelor folosite, îndeosebi 
în zonele A și E ale ca-

fan Boda, Vaieriu Balogh, spectacol realizat de 
Eugen Haneș, Dănuț Ma
tei si alții. (G.B.)

H' CENTRUL DE PlI- 
NE. nr. 133 al I.C.S.A. — 
A.P., situat , pe strada Re
publicii, în zona cartie
rului Petroșani_Nord, s a 
mutat și funcționează, în- 

iată cu strîngerea a pes_ ceplnd de astăzi, în 1 >ca- 
te 4000 kg fier vechi care 
a fost sortat și încărcat 
în vagoane pentru a lua 
drumul oțelăriilor. Prin-

iul fostei Bănci de inves
tiții.

TEATRU, Mîine, de 
la ora 17, Teatrul de

productivitatea 
la decopertări.

Rubrică realizată de 
Tema ȚAȚARCA

teriaie și se reduce 
sun ui de ener 
De asemenea, 
permite tăiere; 
tă în abatajele 
este posibilă 
mecanizată și 
în continuare 
tatea rinin i. 
tajele duc la opțiunea pen
tru Extinderea acestei 
tehnologii de lucru în 
mai multe •omaje 
Valea Jiului, cu efecte 
conomiee favorabile.

tot 
din
•-
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Din hotărîrile sesiunii Consiliului popular municipal
Să crească contribuția gospodăriilor 

producătorilor particulari la autoa provision are
C

în vederea traducerii în viață a indicațiilor și 
orientărilor trasate de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, la Consfătuirea de 
lucru pe probleme de agricultură din 16 ianuarie 1984 
și prevederilor Programului unic de creștere a pro
ducției agricole în gospodăriile personale ale mem-
S Comitetul și birouri

le executive ate consiliilor 
populare vor lua măsuri 
pentru dezbaterea largă, 
în fiecare unitate adminis
trativ-teritorială, a sar
cinilor ce revin producă
torilor agricoli. <» îndato
ririlor care te au în legă
tură cu creșterea produc
ției agricole animale și 
vegetale, a drepturilor și 
obligațiilor legate de con
tractarea și predarea pro
duselor agricole ta fondul 
de autoaprovizionare și la 
fondul de stat.Bl Se vor stabili pentru 
fiecare gospodărie, în ra
port cu suprafețele de te
ren agricol și animalele 
deținute, planuri de cul
tură și de creștere a ani
malelor, precum și planul 
obligațiilor de contractare 
și predare a produselor a- 
gricole la fondul de stat.B| Se vor reactualiza da- cantități de nutrețuri ne
tele înscrise în registrele cesare. 
agricole, astfel înct aces
tea să refl vte în mod e_ 
xact potențialul economic 
al fiecărei gospodării.

■ în perioada 1—20 fe
bruarie se vor organiza 
adunări cetățenești în care 
se vor supune dezbaterii 
planurile de cultură și de 
creștere a animalelor și 
păsărilor, precum și obli-

gațiilor de contractare și 
predare a produselor a- 
gricole Ia fondul de auto- 
aprovizionare și la fondul 
de stat. pășunilor, activitate

Bl Pentru sporirea pro- care vor fi antrenați 
ducției vegetale în gospo
dăriile populației, produ
cătorii vor fi sprijiniți 
procurarea semințelor 
materialului săditor 
categorii biologice 
ricare, în aplicarea 
melor agrotehnice îneît să 
asigure densitatea optimă 
a plantelor la hectar.

■ în vederea asigurării 
producției de lapte de va
că planificate și livrării 
ta fondul de stat a 34100 
hl de ta gospodăriile popu
lației, consiliile populare 
vor întocmi balanțe fura
jere ta nivelul fiecărei u_ 
nități administrative, în 
care să se prevadă modul 

2 t a întregiide asigurare

în
Și 

din 
supe- 
nor_

așteptate 
la Cariera 

Cîmpu Iul Neag
în anul 1983, lotul 

din Lupeni al I.C.M.M., 
a avut de realizat ta 
Cariera Cîmpu lui Neag 
mai multe obiective so_ 
cial-economice, cu ter
men de predare la 30 
septembrie. Unele din
tre obiectivele respec
tive, între care vestia
rul și baia muncitori
lor, nu sînt finalizate 
însă nici la ora actua
lă. Cu un plus de efort 
și de bunăvoință din 
partea lotului, în scurt 
timp, aceste dotări, 
și sala de mese, ar 
tea fi terminate, 
tualul vest.șr nu 
face față cerințelor, 
oarece numărul 
muncitori ai carierei 
a crescut și va spori în 
continuare și mai mult 
Analizînd starea de 
fapt a lucrurilor cons
tatăm că nici conduce
rea carierei nu a stă
ruit suficient pentru 
rezolvarea acestor pro
bleme sociale de mare 
însemnătate. Conduce
rea carierei să încredin
țeze problemele , admi
nistrative unei persoane 

. care să se ocupe de 
dotările sociale foarte 
necesare și atît de mult 
așteptate de colectivul 
de oameni ai muncii de 
aici. (A.M.)

sporirea pro-Bl Pentru 
ducției de lapte de oaie, 
brînzeturi și lină și livra
rea ta fondul de stat a 
2820 hl lapte oaie. 51 tone 
lînă, consiliile populare 
vor sprijini producătorii 
particulari în organizarea 
în comun a pășunatulul oi
lor, organizînd, potrivit 
legii, stîne cooperatiste.

brilor cooperativelor agricole do producție și în gos
podăriile producătorilor particulari, pentru sporirea 
contribuției acestora la asigurarea autoconducerii, 
precum și la constituirea fondului de autoaprovizio
nare și a fondului de stat de produse agroălimentare, 
s-au stabilit următoarele măsuri : •» .

Bl Comitetul și birourile 
executive ale consiliilor 
populare vor asigura buna 

a 
în 

un 
de 
a_

aprovizionare a

întreținere și îngrijire

vit planului de cultură, să 
cultive cartofi și legume, 
să contracteze și să livre
ze pentru fondul de apro
vizionare și fondul de stat 
cantitățile planificate, ast
fel îneît să fie realizată 
cantitatea de 600 tone car
tofi. De asemenea, se va 
urmări ca toți deținătorii 
de pomi, livezi să contrac
teze și să livreze la fondul 
de stat întreaga cantitate 
prevăzută prin plan, astfel 
Incit să se realizeze pe 
total pentru acest an 1730 
tone fructe. .

■ în vederea asigurării
‘ . . ‘ , pre

cum și pentru livrai ea la 
fondul de stat, consiliile 
populare vor urmări creș
terea numărului de fami
lii de albine în așa fel 
îneît la finele anului nu
mărul «ceste ra să fie mai 
mare de 1000 de familii.

■ Comitetul executiv al 
Consiliului popular muni
cipal va urmări ca unită
țile socialiste cu atribuții 
în domeniul contractărilor 
și achizițiilor să preta în
treaga cantitate oferită de 
gospodăriile populației, să 
plătească prețurile stabi
lite și să acorde avantaje
le de natură a stimula 
creșterea producției agri
cole.

număr cît mai mare 
cetățeni crescători de 
nimale. Pășunile din mu. 
nicipiu vor * fi închiriate 
de către consiliile popu
lare cu prioritate asociați
ilor ărescătorilor de ani
male, care au obligația să 
le întrețină șl folosească 
în mod rațional și eficient.

■ în scopul livrării la
fondul de stat a 1812 ca- „...
pete porcine din gospodă- consumului propriu, 
riile populației, organele -
executive ale consiliilor 
populare, odată cu stabi
lirea planului obligațiilor 
de predare, vor nominali
za anual gospodărite pro
ducătorilor particulari ca
re vor preda porci ta fon
dul de stat.

■ Consiliile populare 
vor urmări creșterea e_ 
fectivelor de păsări și ie
puri de casă în fiecare 
gospodărie, în vederea li
vrării la fondul de stat în 
acest an a 60,4 tone carne 
de pasăre și iepuri, a 45 
milioane bucăți ouă și 500 
bucăți blănuri de iepure.
( Se va urmări ca gos

podăriile populației, potri-

Doua . imagini din cadrul a două noi unități ale Cooperativei meșteșugă- 
rești „Unirea" din Petroșani, deschise cu puțină vreme în urmă la parterul 
blocului I A (în dreptul complexului Hermes) : unitatea de reparații și încăr
cat brichete (stingă) și instalații și reparații electrice (dreapta).
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în vederea desfășură
rii în condiții corespun
zătoare a 
populației, Consiliul popu
lar municipal va urmări în 
acest an îndeplinirea in
tegrală a prevederilor 
Programului de autocall..

ducere și autoaprovizio- 
nare teritorială, exerci-

aprovizionării tind un control perma
nent asupra activității 
desfășurate de toate or
ganele subordonate, sta- 
bilindu-se următoarele 
măsuri :

St Asigurarea însilozărilor de legume, cartofi, 
și fructe de calitate corespunzătoare, sortarea și buna 
păstrare a tuturor produselor însilozate.

■ Consiliile populare vor acționa pentru mobi
lizarea tuturor cetățenilor în vederea cultivării tere
nurilor din localități cu legume, zarzavaturi, precum 
și pentru creșterea animalelor, atît pentru acoperirea 
nevoilor proprii de consum cît șl pentru valorificarea 
prin contracte și achiziții.
. ■ întreprinderea de industrializare a cărnii Deva
va asigura, în cadrul programului aprobat la carne, 
un stoc minim de siguranță de 100 tone pentru a- 
provizionarea populației Văii Jiului în caz de nece
sitate,' ,

■ Direcția comercială municipală și 
populare, vor acționa în continuare pentru 
rea producției agricole și animaliere în gospodăriile 
anexe de pe lingă unitățile de alimentație publică 
și consumurile colective, astfel ca în anul 1984 să 
se realizeze cel puțin 100 tone de carne.

■ Comitetul executiv al Consiliului popular mu
nicipal, prin Consiliul municipal al aprovizionării, va 
acționa pentru realizarea unei bune aprovizionări cu 
produse agroalimentare, repartizarea și gospodărirea 
cit mai judicioasă în teritoriu și pe sisteme comer
ciale a Întregului fond de marfă atribuit. Se vor 
asigura cantități diversificate în raport cu structura 
populației și specificul muncii, prevăzîndu-se desfa
ceri sporite pentru mineri, forestieri și alte categorii 
de muncitori care depun efort fizic deosebit.

Bl Se vor lua măsuri pentru buna organizare, a 
comerțului din piețe, tîrguri și alte locuri de desfa
cere, urmărindu-se aplicarea strictă a prevederilor 
decretului privind vinzarea produselor agricole de 
către producătorii individuali, respectarea prețurilor 
maximale, de mercurial, asigurarea calității produ
selor și a condițiilor igienico-sanitare.

Ei întreprinderile comerciale cu ridicata și cele 
producătoare din județ, vor asigura realizarea inte
grală și la timp, a planului de livrări la fondul pieții, 
de calitate corespunzătoare, în structura contractată, 
pe clase de calitate și cu deosebire ta produsele in
dustriale specifice sezoanelor toamnă-tarnă și primă- 
vară-vară. ; ii ;.:a-b, : I . . x;, / bl ■„

■ Direcția comercială municipală și celelalte 
sisteme comerciale vor întreprinde măsuri eficiente 
pentru respectarea regulilor de comerț și a normelor 
de etică și echitate socialistă de către personalul din 
comerț în relațiile cu populația, intensifieîndu-se 
acțiunile de combatere a oricăror forme de stocare 
sau degradare a produselor, precum și de speculă.

H Pentru coordonarea și îndrumarea activității 
de aprovizionare și prestări de servicii pentru popu
lație, împreună eu unitățile furnizoare și cu cele cu 
activități comerciale, comitetul executiv ăl Consiliului 
popular municipal va analiza bilunar modul în care 
se îndeplinesc prevederile acestui program și vor 
lua măsuri operative pentru ca aprovizionarea popu
lației să se desfășoare potrivit sarcinilor stabilite.

consiliile 
dezvolta.

CUM SE DISTRUGE O comodității, accesul au- 
.......... > pe 

platou și nu vor folosi 
drumul din țața sau spa
tele blocului, unde se 
află dealtfel și magazi
ile de mină Și încă ce
va. Platoul este înconju
rat cu un f.umos gard 
viu. Intrînd-ieșind de pe 
platou, unele mașini trec 

:......gard
viu, distrugînd această 
frumoasă amenajare a 
cartierului. Neglijența, 
comoditatea își concre
tizează consecințele asu
pra unei amenajări des
tinată uzului obștesc De 
ce nu s-ar face simțită

- — ~ — --—' V OCINII, aL'-tOUl

AMENAJARE FRUMOA- tocaniioanelor grele 
SA ? Ne pot răspunde ' ' 
concret la această între
bare șoferii care aprovi
zionează magazinele de 
la parterul blocului 
4 din cartierul Carpați
Petroșani. în loc să sta
ționeze pentru descăr
carea mărfurilor pe dru
mul destinat acestui scop și peste tufele de 
din spatele .blocului, ei ' " ' - • -
intră, atît cu mașini mici, 
cît și cu autocamioane 
grele, inclusiv cu 
morci, pe platoul 
din fața blocului.
menajat pentru, o aseme- 

. nea solicitare, platoul a
început să se deniveleze.’ această meteahnă în bu_ 
Nu este prea departe 
degradarea lui, dacă ges
tionarii unităților comer
ciale respective, inclusiv 
cel al farmaciei, vor 
accepta, în schimbul respective. (T.V.)

nr.
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Recensămîntul animalelor domestice
Urmare din pag, I)

i

pe
dalat 
Nea-

zunarele celor vinovați ? 
Ar fi necesar și corect 
ca refacerea acestei a- 
menajări să fie suportată i
de gestionarii - unităților ’

11
I

particulară sau din gospo
dăriile anexe ale .unități
lor economice.

Intimei t ne aflăm în pri-

fie riguros respectate pre
vederile legale referitoare 
la exactitatea declarați
ilor dare de posesorii de 
animale care să coincidă mele zile ale recensămîn- 

tului, echipele de verifica
re stabilite în localitățile 
Văii Jiului întâmpină une- ; 
le greutăți în identificarea ' 
posesorilor zecilor ue co
tețe în care, ce tal- mi care 
locuiesc în blocui i 
porci, adresăm u„ 
tuturor celor care 
astfel de amenajări 
sigure aplicarea < mă 
normelor de desfășurare a 
acestei acțiuni, declarîrid, 
cu- responsabilitate cetă
țenească, ce efective de a- 
nimale dețin.

■In numerele viitoare ale 
ziarului vom oferi citito
rilor alte aspecte și inilor-

re a producției agricole 
este un document care sti
mulează preocuparea și a- 
titudinea gospodărească a_ 
le țărănimii pentru spori
rea într.un timp cît mai 
scurt a efectivelor de ani
male în gospodăriile deți
nătoare de teren agricol, 
dar și in gospodăriile 
nexe ale întreprinderilor tă, în fondul statului 
și în toate locurile in care 
cetățenii au o ocupație în 
acest domeniu.

în aceste ziie comisiile 
de recenzare au' fost pre
zente în multe gospodării. 
Datele care vor rezulta 
sînt de natură să contri
buie la fundamentarea mă
surilor ce trebuie 

ru sporirea, 
fectivelor de animale, 
xistinci premise reale 
organizarea pe baze 
ințifice a reproducției 
ameliorării raselor, în 
srstența veterinară, 
de ce este important

I
I
î
I
■ j. rinse pentr 
-- rlc
I

a-

cu inserter’ie de pe fișa 
de recenzare. Dealtfel 
normele legale prevăd că 
atunci cina o persoană 
fizică declară un număr 
mai mic decît cel real, a- 
trage preluarea, fără pla- ■ 

a 
animalelor nedeclarate. Iar 
declararea unui număr 
mai ■ mare decrt cel deți
nui constituie infracțiune 
care se pedepsește conform 
legii penale.

Pentru reușita i 
a acestei acțiuni și 
voltarea sectorului zooteh
nie al țării, cetățenii și 
întregul personal care par
ticipă la lucrările recensă- mâții cu privire & desfă

șurarea recehsăniîn ului de 
animale, acțiune de ; mare 
importanță în dezvoltarea 
.sectorului zootehnic, și în 
creșterea producției ani-’ > 
maliere din Valea Jiului. J

cresc 
apel 

posedă 
să a- 

a

deplină
dez-

între-
e_
e_
în

ști-
Și
a- loc, exactitatea declarați-

Iată iJor proprietarilor, ale fie-
să cărui țăran cu gospodărie

nuni ului trebuie să cola
boreze, controlînd la fața 
locului, existența animale
lor, exactitatea
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agenda diplomatica 16,00 limba

16,30 progra-

15,3b Viața culturală. ,
15,45
15,50

Ro_

I
I 
I
1
1
I

VARȘOVIA 2 (Agerpres). 
Industriile minieră, meta
lurgică și de construcții na
vele din R.P. Polonă au 
înregistrat, în cursul lunii 
Ianuarie, însemnate depă
șiri ale prevederilor de 
pien. I-' 
livrat sup1 nentir econo
miei națion 'e 300 000 to
ne de cărbune în ianua_ sen.enea, 
rle, au fost extrase 16,2 
milioane tone de cărbune, 
producție cu 700 000 tone 
mai mare comparativ cu 
cea realizată în perioada 
corespunzătoare a anului 
trecut. Constructorii de 
nave de la șantierele din 
Gdynia au lansat la apă 
două pescadoare.

★
PRAGA 2 (Agerpres). Pe 

baza planului de dezvolta-, 
re edilitar-economică a 
capitalei RJS. Cehoslovace, 
în cursul anului 1984, mu
nicipalitatea 
ga a alocat 
trucții suma 
de coroane, 
ră pentru 
dlficarea a 8600 de locuin
țe. Totodată, prinlr-o . in
tensă activitate de renova-

re și de reconstrucție, vor 
mai fi redate în folosință 
încă 970 clădiri vechi din 
centrul orașului. Pînă în 
toamna acestui an, planu
rile de dezvoltare a siste
mului de transporturi din 

Minerii poîi nezi au Praga prevăd darea în ex
ploatare a unei noi por
țiuni a metroului. De 

, se va deschide, 
traficului autostrada de. 
centură Nord-Sud.

★
HAVANA 2 (Agerpres). 

în Cuba se depun eforturi 
considerabile pentru dez
voltarea economică și so
cială armonioasă a tuturor 
provinciilor țării. Astfel, 
provincia Las Tunas, una 
dintre cele mai înapoiate 
regiuni în pe”ioada de di
nainte de revoluție, este 
astăzi un important centru, 
de producție a zahărului, 
principalul produs de ex
port al Cubei. La ora ac
tuală, în orașul Majibacoa 
se construiește o nouă fa
brică de zahăr, 60 la sută 
dintre agregatele de bază 
ale fabricii fiind realizate 
de industria cubaneză.

Dru-

FII.ME
PETROȘANI — 7 No

iembrie» Dublu delict; 
Unirea : Stop cadru la
masă ; Paringui : 
mul spre victorie.

PETRI LA i Sindromul, 
I-Il

LONEA : Milioanele lui 
Fairfay.

VULCAN — Luceafărul: 
Haiducii 1 .il Șaptecai.

LUPENI — Cultural 
Haiducii.

URICANI : Cîntec pen
tru o rfndunică.

(parțial

Moment folcloric. 
La volan — emisiu
ne pentru conducă
torii auto.
Emisiune în 
germană, 
închiderea 
mulul.

20,00 Telejurnal 
color).

20,20 Actualitatea 
nomie.

20,35 Cîntece pentru dum
neavoastră — melo
dii populare. 
Cadran mondial.
Telefilmoteca de aur 
— Fory Etterle — 
Medalion teatral și 
cinematografic. Par
tea a II-a.
Telejurnal (parțial 
color).
închiderea progra
mului.

tn eco-

înrăutățirea climatului po
litic internațional, cei doi 
președinți au subliniat că 
politica de destindere și 
tratativele constituie sin
gura cale pentru soluțio
narea problemelor inter
naționale și pentru salv
gardarea păcii. Totodată, 
partea iugoslavă a subli
niat îndeosebi necesitatea 
consolidării dialogului Est- 
Vest, realizării unui acord 
în problema dezarmării și

WASHINGTON 2 (Ager
pres). La Casa Albă au a- 
vut loc convorbiri între 
președintele S.U.A., 
nald Reagan, și Mika Șpi-
li .k, președintele Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia, a- 
flat Intr-o vizită oficială 
în S.U.A. — anunță agen
ția Tanlug. în cursul con
vorbirilor, cei doi șefi de 
stat au abordat probleme 
privind aspecte ale relațl- 

si_
ac înI edificării încrederii 

plan mondial.

ilor bilaterale și ale 
tuației internaționale 
tuale. Exprimîndu-și 
grijorarea în legătură

BONN 2 (Agerpres). în 
localitatea 
Edenkoben a avut loc joi 
o întîlnire 
președintele Franței, 
Francois Mitterrand, și 
cancelarul R.F. Germania, 
Helmut Kohl. Convorbi
rile au avut ca obiect, In 
primul rînd, examinarea 
politicii agricole și a 
getului CEE, probleme 
delung controversate 
cadrul Pieței comune.

Un purtător de cuvînt 
▼est-german a anunțat că 
președintele Franței — ca
re, în prezent, deține pre-

vest-germană

neoficială Intre

btu. 
în- 
în

a_

I
I

TV.
15,00 Telex.
15.05 Politehnica TV.
15,20 Desene animate.

20,45
21,00

21,50

22,00 I
I

Mica publicitate

ședinția Pieței comune — 
va avea o nouă întîlnire 
cu cancelarul R.F.G., peste 
două săptămîni, la Paris.

orașului Pra- 
pentru cons- 
de 6,8 miliar- 
sumă necesa- ■ 
construcții, e-

Declarația directorului general 
al F.A.O.

Iul amenințînd peste 150 
milioane de locuitori ai 
continentului — informea
ză agenția IPS. El a men
ționat că statele africane, 
mai ales cele din regiunea 
SaF ', trec printr-o criză 

că, în prezent, numeroase alimentară mult mai gra- 
țări ale Africii se află la vă decît cea provocată de
„porțile foametei", flage- marea secetă din 1973.

ROMA 2 (Agerpres). în- 
tr-o declarație făcută la 
Roma, Edouard Saouma,. 
directorul general al Or
ganizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și A- 
gricultură (FAO), a arătat-

■ SAN SALVADOR. în- 
tr-un comunicat dat pu
blicității la San Salvador, 
Frontul Farabnndo Marti 
pentru Eliberare Națională 
din Salvador (FMLN) a 
anunțat că nu va participa 
la alegerile generale pro-

VIND autoturism Wart
burg 611 stare bună, Vul
can, strada V.I. Lenln nr. 
21. (187)

CA"T femeie îngrijire co
pil. Informații Ilie Pintllie 
bi. 11, ap. 2, Petroșani, te
lefon 41075. ----

PIERDUT 
serviciu pe 
teasa Elena, 
I.C.S. Mixtă 
clar nulă. (181)

PIERDUT diplomă absol
vire școală profesională 
lăcătuș mecanic pe nume
le Badea Vasile, eliberată 
de Grup școlar C.S. Reșița, 
în anul 1973. O declar 
nulă. (183)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Cons
tantin Rozalia, eliberată de

(185) 
legitimație 

numele Preo- 
eliberată de 
Lupeni. O de-

I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani. 
O declar nulă. (188)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
Gheorghe, eliberată 
l M. Uricani. O declar nu
lă. (186; .

PIERDUT carnet student 
pe numele Pentek Edith, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. îl declar 
nul. (184)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele .Cons
tantin Gheorghe, eliberată 
de I.M. Paroșeni. O declar 
nulă, (mp)

PIERDUT certificat T 
clase pe numele Bărboșe- 
lu Elena, eliberat de Școa
la gen. nr. 2 Dorohoi, în 
anul 1961. 11 declar nul. 
(190)

Rață
de

Pe
ANUNȚURI DE FAMILIE

.JCUfT

Ample acțiuni în favoarea păcii» 
pentru

STOCKHOLM 2 (Ager
pres). într-o cuvîntare ros
tită în Riksdag (parlamen
tul țării), primul ministru 
al Suediei, Olof Palme, a 
•cos în evidență pericolul 
agravării situației interna
ționale. Premierul suedez 
a arătat că începerea des
fășurării de noi rachete 
nucleare americane cu ra- holm pentru măsuri 
aă medie de acțiune pe te- încredere și securități 
ritorlu] Europei occidenta- pentru dezarmare în 
ie „nu a contribuit la con- î . . 
solidarea securității cuiva", dențiat că acest 
tn context, premierul Olof reunit într_o situație 
Palme s-a pronunțat în ternațională deosebit 
favoarea instituirii unui complexă, a început

dezarmare nucleară
moratoriu pe o perioadă 
de un an asupra amplasă
rii oricăror 
nucleare și 
o asemenea 
tea facilita 
acord cu privire la redu
cerea înarmărilor nucleare.

Referindu-se la lucrările 
Conferinței de la Stock- 

de

tipuri de arme 
a subliniat că 
măsură ar pu* 
realizarea unui

ropa, Olof Palme a evi- 
forum, 

in-

tr-un spirit constructiv 
și a demonstrat dorința 
spre dialog".

DELHI 2 ^Agerpres). La 
Delhi, Calcutta, Bombay, 
Madras șl în alte mari o- 
rașe din India s-au desfă
șurat demonstrații de ma
să ale partizanilor păcii. 
In cadrul mitingurilor care 
au avut loc cu acest prilej, 
vorbitorii au evidențiat pe
ricolul pe care U prezintă 
pentru întreaga omenire 
continuarea cursei înarmă
rilor și, îndeosebi, a ce
lor nucleare.

gramate de • autorități pen
tru luna viitoare — trans
mite agenția Prensa Lati
na. FMLN apreciază 
aceste alegeri „nu pot 
duce nid o soluție reală 
crizei politice interne sal- 
vadoriene".

a-

■ TEL AVIV. Ministe
rul de Finanțe din Israel 
a anunțat majorarea pre
țurilor la produsele de ba
ză In medie cu 14 la sută, 
începînd de la 1 februarie. 
S-au scumpit plinea, lap
tele șl produsele lactate, 
ouăle, carnea. De aseme
nea, au fost majorate pre
țurile la toate tipurile de 
combustibil. Rata inflației 
în Israel a fost anul trecut 
de 190,7 la sută.

Emilia, soție, Lucia, fiică, Nicu, ginere, cumnați și 
cumnate, cu profundă durere anunță stingerea din 
viață a fostului

Prof. univ. ing. HAIER EUGEN
In ziua de 1 februarie 1984.

îi aducem un pios omagiu de dragoste și recunoș
tință.

înhumarea va avea loc în cimitirul „Sineasea" din 
Craiova, în ziua de 4 februarie 1984. (182) . . ■

Familiile Miclea șl Zdrenghea, anunță cu adlncă 
durere încetarea neașteptată din viață a neprețuitului 
lor cumnat și unchi

Ing. HAIER EUGEN
căruia îi vom păstra mereu pioasă amintirea. (182)

Czibula Robert, împărtășește doliul familiei, cu 
ocazia pierderii fostului

Trof. Ing. HAIER EUGEN

Anunțăm împlinirea a doi ani de la decesul su
rorii noastre

BILAHORCA ANA
Vei rămîne veșnic în inimile noastre. (180)

Duminică, 5 februarie
8.30 Dialog cu elevul de 

la seral.
9,00 Almanahul familiei.
9.30 De strajă patriei. 

10,00 Muzica pentru toți. 
10,30 Viața satului (PC). 
11,45 
12,35

17,45

18,00

18,35
Lumea copiilor. 
Telefilmoteca de 
ghiozdan. Pinocchio. 
Album duminical. 
(PC).

Din sumar :
— Telex.
— Estrada duminicală.
— Șlagăre dansante;..

— Cascadorii rîsului.
14,30 Desene animate.

— Drumuri printre 
mintiri.

— Antologia umorului 
românesc.

— Telesport. Anul spor
tiv 1983 — Retros
pectiva Campionatu- 20,40 
lui Mondial de Gim
nastică de la Buda
pesta.

— Semnal.
— Secvența telespecta

torului.
— Din cartea muzicii 

ușoare românești.

Noua
Viața 

da

pentru

13,00

a

Sunetul muzicii.
Imagini din 
Zeeland ă. 
Film serial, 
lui Leonardo 
Vinci (C).
Micul ecran 
cei mici. .

19,00 Telejurnal (PC). 
19,15 Cîntarea României — 

spectacol.
20,00 Telecinemateca. O- 

mul în impermeabil. 
Premieră pe țară — 
Coproducție franco- 
italiană.

21,30 Varietăți muzicale. 
21,50 Telejurnal (PC).

— Sport.

Luni, 6 februarie
20,00 Telejurnal (PC).
20,20

Marți, 7 februarie
15,00 Telex.
15,05 Civica.
15,20 Viața școlii.
15,40 Karino (C).
16,10 Agrozootehnla pe în

țelesul tuturor (PC).
20,00 Telejurnal (PC).

wuiitiiiiiniHuiiiiiuiuiiiumiHimiiiiimuHiiiiiiiiiHiiitin

co-financiar, ’ aplica
rea fetmă a principi
ilor autoconducerii 
și autogestiunii, 

15,20 Aspecte de la festi
valul Călușarul tran
silvan.

15,30 Emisiune în limba 
maghiară (PC).

20,35 Gala vocilor celebre.
20,50

21,00

La zi în 600 de se
cunde.
Film serial. Vîntul 
fierbinte. Producție 
a studiourilor iugo
slave (C).
Discorama (C).21,55

22,20 Telejurnal (PC).

PROGRAMUL ȚV

21,10

21,35

Panoramic economie. 
Priorități ’84.
Film românesc în se
rial (C). Ecranizări 
după opere literare. 
Dincolo de pod.
Program muzical fol
cloric (C).
Memoi'ia documen
telor.

21,50 Telejurnal (C).

mniHHimuiHH/miHmKHtimmmtHimiiMuiiumiim

20,20 Forum politico-ideo
logic.
Teatru TV. Antoniu 
și -Cleopatra de Wil
liam Shakespeare. 
(Ultima parte) (C). 
Videoteca internațio
nală (C). 
Telejurnal (PC).

20,35

21,55

22,20

Miercuri, 8 februarie
15,00 Telex.
15,05 Consultații în spriji

nul învățămîntului 
poli ti ..o-ideologic. 
Perfecționarea me
canismului economi-

20,00 Telejurnal (PC).
20,20

Vineri, 10 februarie
15,00 Telex.
15,05 Să rezolvăm îm 

■ preună.
i 15,25 Viața culturală.

15,45 ro

20,35
20,50

22,15

15,30

15,45
20,00
20,20

Actualitatea în eco
nomie.
Melodii și interpreți. 
Film artistic. îtopic 
la indigo. Premieră 
TV (C).
Telejurnal.
Sport (PC).

Job 9 februarie
Școala educației 
tățenești.
Studioul tineretului.
Telejurnal (PC).
Actualitatea în eco
nomie.

ce_

Jocuri populare 
mânești. 
La volan.
Emisiune în limba 
germană (PC).
Telejurnal (PC). 
Actualitatea în eco
nomie.
Cîntece
dv.
Cadran
Pagini 
teatrului românesc.

21,50 Telejurnal (PC).

15,50
16,00

20,00
20,20

20,30

20,40
21,00

pe adresa

mondial.
din istoria

Simbătă, 11 februarie

mînă (PC).
Din sumar î

—- Gala desenului atti- 
mat.

— Magnetoscop 
cal.

— Șah.
— Muzica lui

van Beethoven...
— Telesport. Jocurile O- 

limpice de la Sara
jevo.

— Succese
ușoare 

f— Tainele 
— Muppets.

16,25 împliniri și perspec
tive.

Azi, județul Suceavă. 
Săptămîna politică. 
Telejurnal (PC). 
Sport
Divertisment muzi
cal.
Teleenc iclopedia.
Film serial (C). Jean
Christophe.
Iarr . pe ulița varie, 
tăților.
Telejurnal (PC). 
Sport.
Meridianele cînte- 
cului și dansului (C). 

televiziunii.

Ludwig

ale muzicii 
românești. • 
naturii... '

16.45
19,00

19,20

19,30
20,00

20,55

21,50

22,00
13,00 Telex.
13,05 La sflrșlt de săptă- 22,20 Invitații,
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