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începerea convorbirilor oficiale

în spiritul Indicațiilor tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
trasate la Plenara Consiliului National al Oamenilor Muncii

Climat de înaltă răspundere 
și inițiativă pentru 

CREȘTEREA ACCENTUATĂ 
A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

Una din prioritățile de 
maximă însemnătate pen
tru dezvoltarea econo
miei naționale pe . acest 
an și în perspectivă, sub
liniate de secretarul ge
neral al partidului la 
Plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun
cii, o constituie crește
rea accentuată a produc
tivității muncii, mai pre
cis, realizarea obiecti
vului prevăzut în pro
gramul adoptat de Ma
rea Adunare Națională — 
realizarea unui ritm de 
creștere la acest indica- 

i tor de 8 la suta. Refe- 
rindu-se la însemnăta
tea înfăptuirii prevede
rilor programului de 
creștere a productivită
ții muncii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arată

și cu acest prilej : „Nu
mai pe această bază vom 
putea asigura creșterea 
venitului național, mij
loacele necesare atît pen
tru dezvoltarea, cit și 
pentru creșterea nivelu
lui de trai material și 
spiritual al poporului". 
Este un adevăr binecu
noscut de fiecare colec
tiv de muncă. Dar, 
bine se relevă în cadrul 
cuvîntării. numai progra
mul elaborat în acest 
sens nu este suficient. In 
fiecare unitate, în fieca
re colectiv se impun 
țiuni hotărîte, ferme, 
necesară înfăptuirea 
nor măsuri care să 
gure creșterea producti
vității muncii cel puțin 
la nivelul prevederilor de 
plan.

In perioada ce a trecut 
de la începutul anului, 
deși în numeroase sectoa
re economice s-au obți
nut realizări peste pre
vederi, rezultatele pe an
samblu în ceea ce pri
vește creșterea producti
vității sînt nesatisfăcă
toare, Explicația — vala
bilă și în cazul unora 

cum din unitățile noastre mi
niere și sectoare de pro
ducție din Valea Jiului 
care nu-și îndeplinesc 
sarcinile prevăzute la 
productivitatea muncii — 
constă mai ales în faptul 
că există încă un mare . 
număr de oameni care nu 
muncesc, nu-și fac pe de
plin datoria. Nereaiiza-

Marți, 8 mai, au început 
la Palatul Prezidențial din 
Rawalpindi convorbirile 
oficiale dintre președinte
le Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Republicii Islamice Pakis
tan, general Mohammad 
Zia-ul Haq.

în cadrul convorbirii 
s-au examinat stadiul re
lațiilor româno-păkista- 
neze, precum și 
cum se înfăptuiesc 
rîrile și înțelegerile 
venite cu prilejul înțîlniri- 
lor anterioare dintre pre
ședinții celor două state.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Zia-ul Haq au însărcinat 
pe miniștrii de resort să

modul 
hotă- 
con-

studieze, împreună, noi 
modalități de amplificare 
și diversificare a colabo
rării și a cooperării în 
producție, care să ducă la 
creșterea mai puternică a 
schimburilor economice pe 
baze reciproc avantajoase.

Cei doi conducători de 
stat au început, apoi, 
schimbul de vederi în 
probleme internaționale ac
tuale.

Președintele Nicolae 
Ceausescu a relevat că 
problema centrală a zile
lor noastre o constituie o- 
prirea cursei înarmărilor, 
în primul rînd a înarmă
rilor nucleare, asigurarea 
păcii în lume.

Analizîndu-se situația 
din diferite zone ale lu-
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(Continuare în pag. a 2-a)

mii, s-a evidențiat, de co
mun acord, necesitatea re
zolvării pe cale pașnică, 
prin tratative a tuturor 
situațiilor conflictuale și 
a problemelor litigioase 
dintre state, fără nici un 
amestec din afară, renun- 
țîndu-se la folosirea forței 
sau la amenințarea cu for
ța. în acest context, a fost 
acordată o atenție specială 
situației din zonă, precum 
și din Orientul Mijlociu, 
și din alte regiuni ale lu
mii. -

S-a relevat, de aseme
nea, că interesele păcii și 
securității impun să se 
pună capăt războiului din-

(Continuare in pag. a 4-a)
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Mărețe evenimente istorice, de amplă 
națională si internațională

J . »

■ ca Independența procla
mată la 9 mai 1877 în 
sfatul țării să fie certifi
cată cu sîngele ostașilor 
români pe cîmpurile de 
bătălie de pe teatrul de 
operațiuni din Balcani. 
Trecînd Dunărea, tînă- 
ra armată română s-a 
arătat a fi demnă de î- 
nalta misiune ce i-a re
venit în acele momente 
istorice.. însuflețită de 
un fierbinte patriotism și 
bucurîndu-se de sprijinul 
întregului popor, inclu
siv al românilor din pro
vinciile aflate sub donii- 

' nația străină, oștirea ro
mână s-a avîntat cu un 

ro- eroism legendar asupra 
pozițiilor otomane, 
dovedind înalte virtuți 
vitejești care au impre
sionat profund atît pe a- 
liați cît și pe adversari.

rezonantă
S J ;

în timpul celor aproape 
6 luni, cît au durat lupte
le pe teritoriul Bulgariei, 
alături de bravii soldați 
ruși și voluntarii bul
gari, armata română a 
luat parte la marile bă
tălii avînd o contribuție 
de mare însemnătate la 
căderea puternicelor re
dute otomane de la Plev
na, Râhova și Vidin, la 
obținerea victoriei fina
le împotriva armatelor 
otomane. înscriindu-se 
eu victorii strălucite în 
marele război pentru in
dependență, dorobanții 
și roșiorii români, pe 
Lt. col. Ion VOICESCU.

ofițer instructor în 
Statul major al 

gărzilor patriotice

Deși petrecute la dis- 
- tanță în timp, două mo

mente decisive, de amplă 
rezonanță națională și 
internațională, sînt legate 
între ele, pe linia conti
nuității istorice, de ziua 
de 9 mai, o zi scumpă po- 
porului român și arma
tei sale.

„Proclamarea indepen
denței —arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — 
a pus capăt oricărei de
pendențe politice față de 
puterile străine, a afir
mat în mod răspicat ca
racterul de sine stătător 
al națiunii noastre, des- 
chizînd o eră nouă în e- 
xistența poporului r“ 
mân, în dezvoltarea 
României pe calea pro
gresului și a civilizației.

Evoluția evenimentelor 
politico-militare a făcut (Continuare m pag. a 2-a)
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I.M. LONEA

Posturile in plus influențează 
pozitiv doar producția, nu și 

randamentul muncii

Sini mai mulți factori 
care stau la baza creșterii 
productivității muncii și 
de care fiecare’ întreprin
dere, colectiv, trebuie să 

desfășura- 
procesului 
mineritul

țină seama în 
rea normală a 
de producție. Ih
Văii Jiului nu < toate colec
tivele miniere beneficiază 
de condiții de zăcămînt 
pentru introducerea meca
nizării — una din căile de 
creștere a productivității 
muncii — și atunci trebu
ie acționat în alte direcții 
cum ar fi : creșterea forței 
de muncă calificată, 
pectarea programului 
lucru, aprovizionarea

mică cu materiale și piese 
de schimb, reducerea for
ței de muncă indirect pro
ductivă. încadrarea în pos
turile planificate la lucră
rile neproductive. în 
coastă direcție sînt prev 
zute reglementări ca 
sînt transpuse în practică, 
iar alteori sint ignorate. 
Din analizele de pînă u- 
cuin s-au desprins două 
concluzii, prima : că acolo 
unde cantitatea de muncă 
cheltuită a fost mai mică 
decît cea planificată, pro-

Ec. Gheorghe SPÎNU

Echipa de transport 
a sectorului VI de la 
IJW. Dilja, condusă de 
maistrul Dumitru Buga. 
în imagine, componen- 
ții acestei echipe, tare 
se ocupă de revizia și 
întreținerea culbutoru- 
lui de ia puțul cu scliip 
al minei.

Foto : ȘTEFAN
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ț cabil. De remarcat este faptul
l că din cele șapte sectoare de _
■ producție, cinci și-au realizat și cărbune extrase suplimentar în r
J depășit sarcinile prevăzute. Cea această lună, minerii de la Uri- )
i mai mare producție livrată su- „ - ... - , , . iJ plimentar (2436 tone) o înregis- cani de începutul
1 trează minerii din abatajele anului un plus de 22 500 tone de \
ț frontale echipate cu susținere și cărbune cocsificabil. 4

Cărbune cocsificabil peste plan |
Două dintre cele trei întreprinderi furnizoare de cărbune cocsi-ț 

ficabil, I.M. I.upeni și I.M. Uricani raportează depășirea sarcinilor i 
de plan Ia producția fizică de cărbune pe timpul scurs din această 
lună. Cele două unități au extras împreună, peste plan, de la înce-ț 
putui lunii, peste 2000 tone

Depășiri la principalii 
Indicatori

de cărbune.
înre-• Minerii de la Ruperii, 

gistrează la zi un plus de aproa
pe 1800 tone de -cărbune cocsifi-

ț 
tăiere mecanizată ale sectorului ț 
III. Peste 1000 tone de cărbune! 
«11 ovtyfi c rvoc.tr* c ai»/»î in i 1 a* rl o ni a rj

de

au extras peste sarcinile de plan 
și minerii sectorului IV.

• Cu cele peste 200 tone

Colectivul de preparatori de Ia I.P.C.V.J. 
raportează realizări deosebite pe primele 
patru luni ale anului. După cum ne in
formează tovarășa Lucia Miclea, de la 
compartimentul de planificare al între
prinderii, sarcinile de plan la producția 
netă au fost, depășite cu 8500 tone. De a- 
semenea, indicatorul brichete a fost rea
lizat și depășit CU 26 000 de tone. Dintre 
colectivele de muncitori, ingineri și teh
nicieni care contribuie la activitatea de 
înnobilare a cărbunelui s-a detașat Pre- 
parația Coroești, care s-a înscris cu re
zultate remarcabile în perioada scursă de 
la începutul anului. (M.B.) . .

se împlinesc 
tăzi 107 ani de cînd 
hait Kogălniceanu decla- 

' ra in Parlament: „Sîn
tem independenți, sîn
tem națiune de sine stă
tătoare ; sîntem o națiu
ne liberă și independen
tă". Aceste cuvinte, cu 
valoare vizionară, au e- trainice de viață, 
moționat generațiile ur-' Astăzi sîntem o națiu- 
tnașilor dorobanților care ne liberă și independen- 
s-au jertfit — 
la Plevna, 
Grivița sau 
Smîrdan, pen-““ 
tru o cauză nobilă: li
bertatea și independen
ța patriei.

Și tot în această fru
moasă zi de mai istoria 
a concentrat un alt eve
niment epocal: victoria
popoarelor împotriva hi- 
tlerismului, mareînd sfir- 
șitul celui de-al doilea 
război mondial.

Sînt două pagini 
morabile de istorie, cu 
semnificații profunde și 
emoționante in conștiin

as- 
Mi-

mc-

ța fiecărui om care 
trăit sau trăiește pe 
cest părnint
Profeticele cuvinte ale 
lui Mihail Kogălniceanu, 
care deschideau o epocă 
nouă în dezvoltarea eco
nomică și socială a țării, 
s-au transformat în fapte

a 
a- 

romănesc.

tă ! Oame
nii muncii — 
uniți in ju
rul partidului 

care se identifică cu cele 
mai sfinte crezuri ale 
națiunii — realizează in 
adîncul minelor, pc șan
tiere, în uzine sau pe o- 
goare, adevărate fapte 
de eroism, urmaș al ace
luiași eroism dovedit de 
dorobanți în 1877 sau de 
ostașii noștri în a doua 
conflagrație mondială 
pentru libertatea și inde
pendența patriei.

T. SPÂTARU

în pagina a 3-a

I.M. PAROȘENI, un colectiv care răspunde 
prin fapte chemării partidului



St e a g u I r o ș t> MIERCURI, 9 MAI 1984

(Urmare din pag. I)

Houl și frumosul
întineresc orasui Uricani

Primăvara, eternul a-
riotimp al înnoirilor, al
transformărilor menite 
a schimba fața așezărilor 
noastre a determinat de
clanșarea și Ia Uricani, 
ca dealtfel în întreaga 
Vale a Jiului, a unor ac
țiuni de amploare, care 
au cuprins toate sectoa
rele de activitate. Așa 
cum este firesc, la baza 
tuturor acestor . acțiuni 
au stat îndemnurile și 

hotărîrile Consiliului popu
lar al orașului care a 
coordonat lucrările edi- 
litar-gospodărești din a- 
ceastă perioadă. Cîteva 
date pe care le-am con
semnat în urma discuției 

. avute cu tovarășul Cor
nel Bololoi, secretarul Co
mitetului orășenesc de 
partid, primarul orașu
lui Uricani,- le consem
năm că fiind edificatoare.

Valoarea lucrărilor e- 
dilitar-gospodărești pro
puse spre realizare pe 
1984 este de 7 000 000 lei 
din care pînă la 1 
s-au realizat 4 050 000 lei 
și constau în reparații 
străzi, trotuare și dru
muri, întrețineri și ame
najări de parcuri și zone 
verzi, plantări și alte lu
crări — canale, șanțuri, 
curățiri de pîraie, repa
rații și alinieri de gar
duri, nivelări și umplu
turi de teren, vopsitorii 
panouri, stații de auto
buz, coșuri stradale pen- eonțjnuâ 
tru hîrtii, bănci, gazete 
cetățenești etc., văruit

__________________

pomi, tăierea de corecție 
a arborilor ornamentali 
din oraș ș.a. ' /

Iată și cîțiva deputați 
care au participat la ac
țiuni — Victor Radu, 
Constantin Cîrțînă, Eva 

Szemeney, Maria Todea, 
Silvia Lazăr. Lor li s-au 
alăturat cetățenii Cons
tantin Modîlcă, Victor Ju- 
gănaru, Emil Florea, loan 
Dreguș, Teodor Benea, 
Maria Beldiman, Nicolae 
Sămoilă, Mihai Hat, Ma
ria Pițurcă, Ion Bej an, 
Tache Săndulache, Maria 
Mischie, Ioan Rus III. Du
mitru Fedeleș și alții.

Pe agenda de lucru a 
biroului executiv al Con
siliului popular al orașu
lui Uricani se află și alte 
lucrări edilitar-gospodă- 
rești și de înfrumusețare 
ca : amenajarea unui te
ren de joacă pentru copii 
în cartierul Bucura, co
voare de flori, a unei li
vezi de pomi fructiferi 
(meri, peri, pruni), în 

Mai suprafață de 40 ari, a ri
nei crescătorii de iepuri 
pentru carne 
realizarea unei 
tonale din zona 
lă a orașului,
I.M. Uricani pînă în. oraș, 
circa 2 km.

Primăvara se află 
proape de sfîrșit. Se 
propie vara, dar lucrări
le declanșate de harnicii 
locuitori ai Uricaniului

rea productivității plani
ficate la o seamă de în
treprinderi își are cauza 
și în menținerea întregului 
personal, în condițiile în 
care nu sînt asigurate co
menzile necesare. Or, în 
asemenea cazuri se preve
de redistribuirea forței de 
muncă în alte sectoare de 
activitate. Este o situație 
cu totul nejustificată ca în 
unele sectoare să se lucre
ze cu forță de muncă su
plimentară și să nu se rea
lizeze productivitatea mun
cii,, planificată, în timp ce 
alte sectoare să ducă lip
să de forță de muncă.

Creșterea productivității 
muncii industriale depin
de, cum bine se știe, de 
mai mulți factori, dintre 
care o .deosebită însemnă
tate o rep. vziiită perfec
ționarea organizării pro
ducției și a muncii, orga
nizarea interioară a acti

vității fiecărei unități, a 
fiecărui colectiv, în așa 
manieră care să permită 
realizarea unei producti
vități a muncii chiar su
perioară prevederilor pla-
WZ//ZZZZZ/ZZ/ZZZZA/ZZZZZ//ZZ/ZZW/Z/Z/Z//ZZr/ZWZ/ZZZZ/ZZZZ/ZZZ/Z/ZZ//ZJ

diferențe între producti
vitatea realizată de o în
treprindere și alta, este 
perfect valabilă și pentru 
unitățile noastre miniere. 
Avem și în Valea Jiului 
unități și sectoare, iar în

Creșterea accentuată 
a productivității muncii
riului. Odată cu îmbunătă
țirea organizării muncii, a 
fluxurilor de producție, o 
deosebită atenție trebuie 
acordată, subliniază secre
tarul general al partidului, 
automatizării, 
rii roboților 
unor măsuri tehnice care 
să asigure creșterea rapi
dă a productivității mun
cii. Observația critică din 

/ c.uvîntare care evidenția
ză că există încă mari

introduce- 
industriali, a

și blană, 
alei pie- 

industriă- 
_ respectiv

cadrul acelorași întreprin
deri chiar și abataje care, 
deși dispun de aceeași do
tare și condiții de zăcă- 
mîriț, de personal cores
punzător, obțin producti
vități diferite. . Aceasta, 
pentru că diferă gradul de 
preocupare a cadrelor de 
conducere, ai _ _ _
respectiv ' -pentru organi
zarea producției și a mun
cii./ - ,

O importantă cale pen
tru perfecționarea produc-, 
ției și a muncii, pentru ob
ținerea unor 
superioare 
aplicarea cu 
tea, în toate 
cerințelor acordului global. 
Este o necesitate imperiba-

să încît „...aplicarea prin
cipiilor noi de retribuție, a 
acordului global reprezin
tă un factor important pen
tru a impulsiona buna or
ganizare și activitatea 
toate unitățile, 
spiritului de 
de ordine și

S-a relevat că există deja u- 
nități unde muncitorii, per
sonalul unor formații de 
lucru, ăl unor unități au 
cerut ca unii oameni care 
nu-și fac datoria să nu mai 
facă parte din colectivul 
respectiv, Această pentru 
că cei care nu vin la lu
cru, nu depun o activitate, 
încalcă disciplina, consti
tuie o piedică în organiza
rea muncii. Secretarul ge
neral al partidului subli
niază că aplicarea noului 

....... ... mecanism economic in
personalului toate sectoarele impune

„să crească spiritul de or
ganizare, spiritul de mun
că, de disciplină, specific 
clasei muncitoare, care 
știe că numai asigurind 
buna funcționare a utila
jelor, a întregii activități 
poate asigura atit venituri
le proprii, cît și creșterea 
generală a avuției națio
nale, dezvoltarea patriei 
noastre".

in
creșterea 

răspundere, 
disciplină".

(Urmare din pag. I)

ductivitatea muncii a cres
cut, iar producția s-a ridi
cat la nixelul sarcinilor de 
plan. A doua concluzie este 
inversă, adică cheltuiala 
de muncă mai mare decît 
cea planificată a dus la 
creșterea producției înso
țită de nerealizarea pro
ductivității muncii. O si
tuație mai aparte am îritîl- 
nit-o la întreprinderea mi
nieră; Lonea; în primul 
trimestru sarcinile de plan 
au fost realizate îri propor
ție de 100,1 la sută. în a- 
ceste condiții, productivi
tatea muncii nu a fost re
alizată pe întreprindere cu 
80 kg pe post, îri subteran 
eu 102 kg pe post, iar în 
abataje cu 191 kg pe post. 
La o primă vedere, toate 
aceste nerealizări, au o 
singură cauză — depășirea 
eu mult a posturilor pla
nificate ; în abataje cu 
1000 posturi, în subteran 
eu 4789 de posturi, iar pe 
întreprindere eu 5530 pos
turi. Că este așa o spun 
cele numai 19 posturi îri 

, plus realizate în cărbune 
unde productivitatea mun
cii se realizează în propor-

Alexandru TATAR

>

Dialog de lucru între confecționera Steluța Popa, 
muncitoare cu o bogată experiență în muncă și mai 
tînăra ei colegă, Adriană Zaharia, două dintre mun
citoarele apreciate în cadrul secției confecții de la 
întreprinderea de tricotaje Petroșani.

? Foto: Șt. NEMECSEK

noi. brigăzi din oameni 
calificați și cu /experiență.

__ ____ *____„____ în al doilea rîn.1, extrage- 
Pentru a vedea care sînt. ; rea cărbunelui din cadrul 

sectoarelor I și TI se făcea 
greoi prirț transport 
continuu pe văgonete, 
care ne-a determinat 
schimbăm sistemul 
transport discontinuu

ție de 100,4 la sută, echiva
lent cu 26 kg pe post mai 
mult decît planificat.

cauzele depășirii posturilor 
la aproape toate categoriile 
de lucrări, cît și celelalte 
cauze, țâre au dus la ne
realizarea productivității 
muncii, ne-am adresat di-

dis-
fapt 

să 
de 
in

vechime mai mică de 3 
luni în minerit). Depășirea 
posturilor în 
făcută și în

' cărării lipsei 
calificați: în 
tru, pe lîngă 
te pe linia realizării sarci
nilor de plan, avem preo-

general a fost 
ideea contra
rie muncitori 
acest trimeS- 
măsurile lua-

Posturile în plus influențează

productivități 
o constituie 
toată fermita- 
sectoarele, a

Mărețe evenimente 
istorice

(Urmare din pagina 1) variei și a unei părți din 
teritoriul Austriei, pînă la 
încheierea victorioasă a. 
războiului din Europa.

în această campanie grea, 
care a mobilizat sub lo
zinca „Totul pentru front, 
totul pentru victorie" efor
tul întregului popor, ar
mata română â participat 
cu un efectiv de aproape 
540 000 de oameni în cele 
260. de zile de aprigă în
cleștare cil trupele fascis
te. Ostașii noștri au stră
bătut prin lupte grele pes
te 1600 km. Ei au luat piep
tiș în lupte crirtCene 20 de 
masivi mUnfoși, au forțat 
12 cursuri de ape mari, au 
eliberat 3820 de localități, 
din care mai mult de 130 
orașe. Aceste victorii au 
fost plătite cu un tribut 
de sînge/ce s-a ridicat la 
peste 170000 de morți, ră
niți și dispăruți. .

Sărbătorind astăzi 39 de 
ani de la Ziua victoriei, 
poporul român aduce un 
cald omagiu, tuturor co
muniștilor, antifasciștilor 
și patrioților care în con
diții deosebit de grele, s-au 
ridicat și au înfruntat re
gimul antonescian și ma
șina de război germană, 
au dus la victoria revolu- 

mai ției din august 1944.

lîngă faptul că âu pecetluit 
cu suprema lor jertfă ne- 
atîrnarea țării și-au în
scris numele printre for

jele; care au zdrobit impe
riul otoman, fiind astfel 
autorii unui ’ eveniment 
istoric de mare însemnă
tate.

9 Mai 1945 în această 
măreață zi. vestea unui 
eveniment istoric, așteptat 
ca o salvare a popoare
lor înrobite, a făcut încon
jurul lumii: Germania hi- 
tleristă a capitulat, cel 
de-al doilea război mon
dial în Europa, care prici
nuise ațitea distrugeri și 
pierderi de vieți omenești 

; se încheiase. Omenirea a 
răsuflat ușurată în explo
zia generală de entuziasm 
pentrii faptul că noaptea 
neagră a fascismului a 
luat sfîrșit. Ostașii români 
aflați, în primele linii ■ de 
foc, au dat și ei un vuiet 
de bucurie, au strigat un 
„ura" prelungit și puternic 

■ să se audă pînă acasă în. 
patrie, s-au îmbrățișat și 
s-au felicitat pentru că au 
trăit momentul sublim al 
păcii, făcîrid ca prin lupta 
și jertfa lor, pacea să fie 
obținută cu un Ceas 
devreme. Au căzut mulți 
pe drumul aspru bățut de 
gloanțe și obuze al victo
riei finale, care își ' avea 
începutul în măreața epo
pee a revoluției naționale 
și sbciale, antifasciste și 
antiimperialiste de la 23 
August 1S44, organizată și 
condusă de P,C,R. După 
alungarea cotropitorului de 
pe ultima palmă de pă- 
mînt românesc, la 25 oc
tombrie 1944, armata ro
mână, alături de armata 
sovietică, s-a' angajat cu. 
același eroism și devota
ment în acțiunile militare 
desfășurate dincolo de ho
tarele țării, pentru . elibe
rarea Ungariei, Cehoslo-

eupări și în yederea- reali
zării productivității mun
cii, ținînd seama și de fap
tul că și forța de muncă 
calificată în această pe
rioadă va crește.

Cerința esențială în e- 
tapa actuală este o corela
ție cît mai reală între eon - 
suraul de muncă și efectul 
său, dintre volumul pro
ducției obținute și econo
mia totală de muneă, ce
rințe de care trebuie să 
țină seama conducerea co
lectivă, organizațiile de 
partid, sindicat și U.Ț.C., 
toți oamenii muncii ce-și 
desfășoară activitatea la 
I.M. Lonea. Trebuie acțio- 

mai mare în nerealizarea nat în așa măsură îricît 
productivității muncii la productivitatea muncii să 

fie un instrument de mo
bilizare a Oamenilor mun
cii la descoperirea și valo
rificarea tuturor rezerve
lor de sporire a eficienței 
întregii activități.

pozitiv doar producția
rectorului minei, ing. Vio
rel Boantă.

„Depășirea posturilor în 
subteran, ne-a spus inter
locutorul, se datorează în 
primul rînd faptului că la 
lucrările de deschidere (lu
crări executate în steril}, 
am lucrat cu un număr, 
mai mare de posturi decît 
cel planificat. în perioada 
analizată s-a impus ur
gentarea deschiderii ori
zontului 350 âvînd în ve
dere sarcinile mereu crcs- 
eînde din acest ari. Pentru 
aceasta s-au format două

transport continuu pe 
benzi. Această modificare 
ne-a încărcat numărul de 
posturi . îri lucrările de ser
vire, cu toate acestea, de
pășirea posturilor aminti
te nu a fost făcută in de
trimentul celor din abata
je și cărbune. Cauza' cea

productivității muncii-, la 
nivelele amintite este că 
în perioada trimestrului I 
în abataje și cărbune, din 
totalul de- posturi prestate, 
30 la sulă au fost posturi 
în formare (muncitori eu

Acum, la aniversarea ce
lor 107 ani de la cucerirea 
Independenței și 39 de ani 
de la Ziuă victoriei, arma
ta noastră, trăiește plenar 
sentimentul de mîndrie și 
satisfacție pentru faptul că 
Visurile de libertate, drep
tate, progres și neatîrnare 
ale înaintașilor și-au găsit 
împlinire strălucită, îri a- 
nii socialismului, că îm
preună cu întregul popor, 
sub conducerea partidului, 
a tovarășului N i c o la e 
Ceaușescu, străjuiește bu
nurile cele mai de preț —- 
independența șl suverani
tatea României socialiste, 
cuceririle sale revoluțio
nare,

Concurs „Cine știe, cîștigă41
, Ieri, la Casa de cultură din Petroșani s-a desfă

șurat o interesantă acțiune tinerească — concursul 
„Cine știe, cîștigă", sub genericul „Partid al demni
tății și-al mîndriei". Acțiunea se înscrie în paleta 
de manifestări organizate în cadrul „Lunii educației 
politice și culturii socialiste pentru tineret", desfă
șurate în perioada 2—27 mai și care se vor încheia 
prin întîlnirea tineretului cu istoria de pe vechea 
vatră dacică de la Costești.

Bine organizat de Comitetul municipal al U.T.C., 
concursul a desemnat drept câștigători pe tinerii 
Dumitru Țurcănașu, Cristinel Mihăilescu și Dorel 
Pavăl (locul I, I.M. Livezeni), Angela Păuna, Cris
tina Căliman, Nelu Ceaușu și Ion Floarea (locul II, 
I.U.M.P.). Elenă Muntean, Paula Suru, Victorița 
Boița (locul II, I.C.S.M.I.), Marcel Lazăr, IvanOv 

1^ Fanase, Iosif Ember (locul III, militari în tertnen).
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• CADRAN POLITIC. 
Astăzi, la cra 16. Casa 
de cultură din Petroșani, 
în colaborare cu Muzeul 
mineritului și biblioteca 
municipală, organizează, 
la compania de pompieri, 
un „Cadran politic" cu

. tema „Ideea de indepen- 
I dență la români". Cu ă- 
I cest prilej va fi amena- 
I jată și o expoziție tema-; 
I tică de carte. (T.S.)

• EXPOZIȚIE. Filia
la Deva — Petroșani a 
JJ.A.P. organizează astăzi, 
9 mai, la clubul sindica
telor din Lupeni, verni
sajul expoziției de artă 
plastică la care expun 
membrii filialei. Mențio
năm că expoziția a fost 
prezentată și în Capitală 
Ia Sala Dales, unde s-a 
bucurat de aprecierea pu
blicului și a criticii 
specialitate. (I.M.)

® CONCURS. în loca
litățile Văii Jiului se des
fășoară în aceste -zile fa
zele orășenești ale ccn-

de

cursujui „35 de. ani de 
Ia crearea primelor deta
șamente ale organizației 
de pionieri" la care par
ticipă pionieri- din școli
le municipiului. Faza 
municipală va avea loc 
duminică (ora 9) la Casa 
de cultură din Petroșani. 
(T.S.)

• LA CABANA BUTA 
este programată pentru 
duminică a doua ediție a 
concursului de schi do
tat cu cupa „Adrian Na- 
pău", organizat de aso
ciația sportivă Minerul 
Lupeni. Așadar, deși pri-

măvarâ a intrat pe deplin 
în drepturile ei, iubitul’1 
sporturilor de iarnă pro
gramează încă o compe
tiție, ultima din sezonul 
trecut, la care invită 
schiorii din Vale care au 
împlinit vîrsta de 30 de 
ani. (I.D.)

I
I
I

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPĂTARU
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Pe primul plan trebuie 
să punem cu toată hotărîrea 
realizarea ritmică a planului 
producției fizice și, pe această 
bază, a planului producției 
marfă".

un colectiv care 
răspunde prin fapte 
chemării partidului ||

1

I

N

I în anul în care întregul nostru popor sărbătoreș- 
I te evenimente importante — aniversarea a 40 de ani 
I de Ia revoluția de eliberare națională, antifascistă și 
I antiimperialistă și Congresul al XIII-iea al partidu

lui, minerii de Ia Paroșeni trăiesc bucuria de a fi 
în primele rînduri ale întrecerii pentru mai mult căr
bune, care se desfășoară între colectivele din Valea 
Jiului, lin colectiv tînăr, puternic — al cărui ideal 
ce îi însoțește munca este lumina și căldura țării — 

(smulge comorile subpăinîntului cu dăruire și respon
sabilitate. I-am cunoscut la bine, i-am cunoscut la 

‘ i. Chiar dacă fețele lor sînt negre de praful căr- 
I bimelui, chiar dacă sudorile Ii se logodesc sub bărbii, 

ochii lor iradiază lumină, bucurie și căldură.
Nu este ora unui bilanț, dar după rezultatele ob

ținute de la începutul anului, se înțelege că minerilor 
de la Paroșeni le merge totul din plin, că omogeni
tatea colectivului și mobilizarea de care dă dovadă 
face Ca despre Paroșeni să se audă numai vorbe bune. 

Zilele trecute, am dat curs invitației directorului 
minei, ing. Iosif Bocan, de a merge la fața locului 
pentru a consemna succesele colectivului. Am avut 
ce edea. Lă mina Paroșeni adie un „vînt“ de primă- 1

I smulge comorile suopaimniuiiii cu uaruire și res 
șabilitate. I-am cunoscut Ia bine, i-am cunoscut

Igreu.
bune

I
I
I
I

I
I
. vară, proaspăt și totul, absolut totul, denotă că, și de 
I acum încolo, minerii, toți oamenii muncii de aici îșî 
I vor respecta cuvîntul dat.

NICOLAE CEAUSESCU
(Din cuvîntarea la Plenara Consiliului Național 

al Oamenilor Muncii)

Pe primele 4 luni ale 
anului, peste 70 la sută 
din producția minei Pa
roșeni a fost extrasă 
mecanizat. în imagine 
— abatajul mecanizat 
al brigăzii conduse de 
Constantin Ciobănoiu.

mare cu 100 000 tone față de 1983. • La 
zi, mina Paroșeni a extras, de la înce
putul anului peste plan, 21000 tone de 
cărbune, din care 4000 tone numai în 
luna mai « Toate sectoarele minei au
realizat și depășit sarcinile. In fruntea 
întrecerii pe luna mai, sectorul I (plus 
2300 tone), urmat de sectoarele III, IV 
și II. Despre aceste rezultate, cu totul 
deosebite și despre Cauzele care au con
dus la ele, ne-a oferit detalii ing. IOSIF 
BOC AN, directorul minei.

condițiilor și mobilizării
• Față de aceeași perioadă a anului 

1983, pe primele patru luni din 1984 I.M. 
Paroșeni a extras cu 78 000 tone de căr
bune mai mult • Luînd în considerare 
aceleași perioade, producția extrasă me
canizat a crescut de la 50,9 la sută în 
1983, la 71,1 la sută în 1984. • Prin in
troducerea mecanizării, în cele patru 
luni din 1984, productivitatea muncii în 
cărbune a crescut cu 2,5 tone pe post, 
față de aceeași perioadă a anului trecut, 
iar pe întreprindere, cu 271 kg pe post, 
în timp ce producția pe 1984 este mai

— „Cauza" rezultatelor dd front active a minei, 
bune pe care le obținem .Anul acesta, extragem 
(în ultimele 12 luni, 
ne-am îndeplinit lună de 
lună, sarcinile în condi
ții de eficiență economi
că) sînt OAMENII. Lor 
li se datorează totul. A- 
vem un colectiv omogen, 
strîns unit, muncitor, des
toinic, harnic și priceput. 
Pot să vă spun că la a- 
ceastă oră la mina Paro
șeni există o foarte bună 
atmosferă de lucru. Este 
o exuberanță colectivă. 
Sîntern tineri. Media de 
vîrstă a colectivului nos
tru este de 36 de ani. 
Sînt oameni cu respect 
față de meseria de mi
ner, cu o conștiință î- 
naintată.

— Am înțeles că ați 
întreprins măsuri tehni- 
co-organizațorice.

— Am acționat, în pri
mul rînd, pe asigurarea

I noilor capacități de pro- 
I ducție, pe crearea liniei

peste 70 la sută din pro
ducție cu ajutorul meca
nizării. De aceea, ne-am 
preocupat constant de în
treținerea, reviziile și 
reparațiile ireproșabile 
ale complexelor mecani
zate, în paralel cu o foar
te atentă și competentă 
pregătire profesională a 
celor care le mînuiesc. 
Avînd toate aceste atu-uri. 
ereîndu-ni-se toate con
dițiile. care trebuia să 
fie răspunsul nostru la 
chemarea partidului, 
cît unul mineresc, 
fapte.

— Să revenim la

de-
prin

... ____  _. oa
meni pentru că omul ră- 

, mîne totuși măsura tutu
ror lucrurilor.

— Avem aproximativ 
2000 de oameni „de mi
lioane". Lor le datorăm 
totul. Lor le dăm totul, 
dar le și cerem. Aici in
tervine vechea relație

„să dai ca să poți cere", 
iar la noi la Paroșeni a- 

„per- 
De 
ni- 
re-

ceasta relație s-a 
fecționat“ continuu, 
peste un an de zile, 
meni n-a cîștjgat sub 
tribuție. Și atunci...

—- Perspectiva, tovară
șe director ?

— ,E bună. Avem toate 
condițiile create. Orga
nizațiile de partid, comu
niștii sînt în fruntea ac
țiunilor noastre. Sîntern 
sprijiniți de C.M.V.J. 
pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor 
mai și a celui de 
lea trimestru, în 
incit în cinstea

lunii 
al doi- 
așa fel 
macilor 

evenimente ale anului, a 
40-a aniversare a -eevolu- 
țlei de eliberare socială 
și națională, antifascistă 
și antiimperialistă si 
Congresul al XIII-iea al 

. partidului, mina Paro
șeni să se situeze în frun
tea întrecerii pentru mai 
mult cărbune.

J

FRUM AȘII FRUMAȘ HOR
ată-i în imaginile 

alăturate ! O ade
vărată „galerie’ 

fruntașilor. Fruntașii
fruntașilor minei Paro
șeni. Oam-ni simpli, ca
re s-au ridicat prin mun
că, prin strădanie, care 
au pus . mai presus de o- 
riee, bunul mers al pro
ducției. Ei și-au făcut o 
profesiune de credință 
din convingerea că . ni
mic în viață nu este im
posibil de realizat atunci 
i:înd vrei și ai pe ce să-ți 
bazezi vrerea. De la în
ceputul anului, cele șap
te brigăzi de mineri con
duse de oamenii . aceștia 
au extras din subteranele 
minei Paroșeni : peste 
250 000 tone de cărbune. 
Numele acestor șefi de 
brigadă sînt Constantin 
Ciobănoiu, Gavrilă Me- 
saroș, Nicolae i Brutu, 
Francisc Fazakaș, Mihai 
șchiopu, Nicolae Andra
șic și Țene Oprea. Este 
o ordine stabilită prin ie
rarhia rezultatelor obți
nute pe frontul cărbune
lui. Dar nu se știe ! Lu
na viitoare s-ar putea ca 
ea să fie alta. Pentru că 
între ei există o perma
nentă întrecere. Ii 
mintă cum s-ă facă 
obțină rezultate 
mai bune, spre ___
minei, al lor, al ortacilor, 

. al nostru al tuturor. Este 
) o întrecere loială, fără 
j obstrucții, fără vicleșu-

Economisirea — 
preocuparea 

fiecăruia
In condițiile depășirii 

sarcinilor de plan la pro
ducția de cărbune, mina 
înregistrează realizări re
marcabile Ia indicatorii 
de eficiență economică.

+ Pe primele 4 luni ale 
anului, I.M. Paroșeni înre
gistrează o economie de 
15,9 lei/1000 lei producție 
marfă, la cheltuielile tota
le, și 47,8 lei/1000 lei pro
ducție marfă, la cheltuie
lile materiale.

Pe aceleași 
s-au obținut 
consumul de 
de 9,6 tone 
convențional 

O economie de ener
gie electrică de 384 MWh. 
Economia la consumurile 
specifice de energie elec
trică este de 0,9 kWh pe 
tona de cărbune !

guri. O întrecere a mun
cii, a priceperii, a dărui- 

a rii, a științei de a folosi 
timpul (și asta e o știin
ță .'), de a-l folosi eficient.

posibilă definiție 
ț 1 a omului eficient, 

care se potrivește 
tuturor acestor mineri 
este „omul care face ce 
trebuie, cit trebuie, unde 
trebuie și cum trebuie, în 
condiții de deplină efi
ciență". Chiar dacă nu e 
ridicată la rang de defini
ție, ei, bărbații destoinici 
ai minei Paroșeni 
onorează cu fapte 
muncă titlul de 
îndeplinesc toate 
condiții, ba chiar 
mult.

care 
de 

miner t 
aceste 

mai

fra* 
sa 

mereu 
binele

perioadă, 
economii la 

combustibili 
combustibil 

ț

Pagină realizată de 
Mircea BUJORESCU, 
Foto : Șt. NEMECSEK

panoul 
la 

Cons
tantin Ciobănoiu, secto
rul IV (de la începutul a- 
nului plus 10 000 tone de 
cărbune, o depășire a 
'productivității muncii cu
20.5 la sută), Găvrilă Me- ■ 
saroș, I (plus 5507 tone;
14.5 la sută), Nicolae 
Brutu, I (plus 3200 tone; 
13,1 la sută), Francisc Fa- 
zakaș, III (plus 2000 tone; 
3,4 la sută), Mihai Șchio
pii (sectorul III), Nicolae 
Andrașic (sectorul II) și 
Țene Oprea (sectorul II).

oroc bun, bărbați 
harnici ăi Paro- 
șeniului și noi suc- 

cce.se !

riviți-i, la pai 
fruntașilor: de 

" - stingă sus : Ci

PR E V E NIREA 
„cheia" activității 

de protecție a muncii
Toate rezultatele bune de la mina Paroșeni, 

perioada carp s-a scurs din acest an, au fost obținute 
i aîn condiții de respectare a normelor de protecție 

muncii.
Preocupările compartimentului de protecție^reocupările compartimentului de protecție a 

muncii, a tuturor factorilor de răspundere de la nive
lul sectoarelor se îndreaptă. în primul rînd, spre ac
tivitatea de PREVENIRE, care constituie, practic, 
„cheia de boltă" în acest domeniu. De Ia începutul a- 
cestui an, la nivelul minei Paroșeni s-au alocat și 
cheltuit peste un milion lei pentru asigurarea securi
tății muncii. Cheltuielile s-au materializat în execu
tarea unor ample lucrări de--ventilație,'echipamente 
de lucru și protecție, pentru procurarea de materiale 
igienico-sanitare.

La ora actuală, în atenția factorilor de răspunde
re din cadrul minei stă creșterea, gradului de cunoaș
tere, din partea tuturor membrilor colectivului, a 
noilor norme și instrucțiuni de protecție a muncii 
intrate recent în vigoare. Această activitate se reali
zează în prezent prin examinări și testări periodice și 
la toate nivelurile, printr-o propagandă vizuală a- 
decvată (pliante și afișe, plasate la locurile pe unde 
se circulă mult etc).

Toate aceste preocupări asigură un climat de 
muncă de deplină securitate, contribuind substanțial 
la buna desfășurare a activității -'economice' de la 
mina Paroșeni.

Ing. Petre TUDOR,
__  șeful compartimentului de protecție a muncii

i
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Vizita oficială de prietenie ACTUALITATEA ÎN LU/Mg

a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 
în Republica Islamica Pakistan

Conferirea titlului de „Doctor în Științe 
Honoris Causa“ al Universității din Islamabad 

tovarășei Elena Ceausescu
Universitatea din Isla

mabad a conferit, marți 
după-amiază, în cadrul u- 
nei ceremonii titlul de 
„Doctor în Științe Honoris 
Causa" tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, prim vice- 
prim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliu
lui Național pentru Știință 
și Tehnologie.

La sosirea în incinta pa
latului prezidențial au a- 
d resat calde urări de bun 
venit președintele Repu

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. 1)

tre Iran și Irak și să se 
treacă la negocieri între 
părțile în conflict în vede
rea rezolvării pe cale paș
nică a problemelor dintre 
cele două state.

în cadrul convorbirilor 
a fost subliniată impor
tanța intensificării efortu
rilor în vederea lichidării

Plantarea unui pom în parcul Shrakhaparian din 
Islamabad, ca semn al prieteniei româno-pakistaneze

Vizita oficială de priete
nie a președintelui Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în 
Pakistan, a înscris, 
marți dimineață, un mo
ment cu profunde semni
ficații, La invitația pre
ședintelui Republicii Is- 
slamice Pakistan, genera
lul Zia-ul Haq, solii popo
rului român au plantat un 
pin în parcul Shrakhapa
rian din Islamabad — în 
cadrul Unei ceremonii ce 
face parte din tradiția a- 
cestor meleaguri —, ca 
semn al prieteniei româ
no-pakistaneze.

înalții oaspeți români au 
fost Conduși de la reșe
dință pînă la locul cere
moniei de președintele 
Pakistanului.

La sosirea în parcul 
Shrakhaparian, președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 

blicii Islamice Pakistan, 
general Mohammad Zia-ul 
Haq, care este și rectorul 
universității, și alte per
sonalități științifice.

în calitatea sa de rector 
al Universității „Quaid i 
Azam", președintele Mo
hammad Zia-ul Haq a re
levat privilegiul și cinstea 
deosebite pe care le are 
de a proclama, în spiritul 
acestei hotărîri, decerna
rea înaltei distincții și a 
înmînat diploma de onoare, 
insigna și roba academică.

subdezvoltării și edifică
rii unei noi ordini econo
mice internaționale.

Convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă de 
prietenie, stimă și înțele
gere reciprocă.

★
Președintele Republicii 

Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 

au fost întîmpinați de Jan 
Nadic Khan, președintele 
Administrației de dezvol
tare a capitalei, de mem
bri ai Consiliului Munici
pal, de alte persoane ofi
ciale.

Gazdele au invitat apoi 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu să plan
teze pomul prieteniei ro- 
mâno-pakistaneze, pom 
care va dăinui peste ani 
ca o amintire vie a memo
rabilei vizite efectuate în 
această țară de președin
tele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,. și de 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Președintele Zia-ul Haq, 
care a asistat la 
ceremonie, și-a manifestat 
cu acest prilej convingerea 
că arborele plantat de 
înalții oaspeți va simboli
za peste ani vitalitatea și 
trăinicia relațiilor dintre 
țările și popoarele noastre 
și a urat ca acestea să 

în aplauzele întregii a- 
sistențe, tovarășa Elena 
Ceaușescu â primit însem
nele noului titlu academic, 
după care a fost invitată 
să ia cuvîntul.

La încheierea ceremo
niei, tovarășa E 1 e n a 
Ceaușescu a primit felici
tări cordiale din partea pre
ședintelui Mohammad Zia- 
ul Haq, a academicienilor și 
profesorilor universitari, 
a numeroși „cercetători din 
domeniul chimiei, din alte 
domenii științifice.

s-a reîntîlnit marți seara 
cu președintele Republi
cii Islamice Pakistan, ge
neral Mohammad Zia-ul 
Haq, continuînd convor
birile oficiale în probleme 
de interes comun privind 
relațiile dintre cele două 
țări, dezvoltarea lor în vi
itor, precum și aspecte ac
tuale ale vieții internațio
nale. ■■■■■'' 

cunoască o dezvoltare con
tinuă.

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a ex
primat dorința ca între 
cele două țări să se dez
volte o colaborare cit mai 
bună, cu rezultate cît mai 
rodnice, a urat ca priete
nia dintre cele două po
poare să se întărească con
tinuu.

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu au semnat apoi 
în cartea de onoare.

La reîntoarcerea în o- 
raș, noi și semnificative 
manifestări ale locuitori
lor capitalei dau expresie 
stimei și prețuirii de care 
se bucură tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în rîndul popo
rului pakistanez,, deplinei 
sale satisfacții și aprobării 
față de noul dialog la ni
vel înalt româno-pakista- 
nez. '

Reluarea lucrărilor Conferinței 
de la Stockholm pentru măsuri 

de încredere și securitate și pentru 
dezarmare în Europa

STOCKHOLM 8 (Ager
pres). Marți au fost relua
te la Stockholm lucrările 
Conferinței pentru măsuri 
de încredere și securitate 
și pentru dezarmare în Eu
ropa.

în atenția conferinței se 
află un număr însemnat 
de propuneri și sugestii 
concrete sub forma a pa
tru documente de lucru. 
Trei dintre acestea —- do
cumentul celor 16 țări oc
cidentale, cel al României 
și documentul țărilor neu
tre și nealiniate — au fost 
prezentate în cursul primei 
sesiuni a conferinței de 
la începutul acestui an. 
Cel de-al patrulea docu
ment a fost prezentat de 
Uniunea Sovietică la pri
ma ședință a actualei se
siuni. U.R.S S. propune, 
între altele, asumarea de 
către statele posesoare de 
arme nucleare a angaja
mentului de a nu folosi 
primele aceste arme, în

Ședința Prezidiului 
guvernului polonez

VARȘOVIA 8 (Agerpres). 
După cum relatează agen
ția PAP, sub conducerea 
lui Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. 
Polone, la combinatul si
derurgic Nowa Huța a a- 
vut loc ședința Prezidiului 
guvernului polonez, la ca
re au participat reprezen
tanți ai colectivelor de 
muncă, sindicatelor, auto- 
conducerii muncitorești, 
secretari ai comitetelor 
P.M.U.P. din întreprinderi 
și directori din unitățile 
metalurgice. în cadrul șe
dinței au fost discutate 
probleme legate de dezvol
tarea industriei metalurgi
ce și alte aspecte privind 
acest important sector de 
activitate.

în 1983, populația globu
lui a crescut cu aproape 85 
de milioane, ajungînd la 
4 762 000 000 arată un ra
port dat publicității . de 
„Population Reference Bu- 
reau“, un. institut de cer
cetări demografice inter
naționale din Washing
ton. Drept urmare, la în
ceputul acestui an popu- 

cheierea unui tratat de ne-, 
folosire a forței militare și 
de menținere a unor rela
ții pașnice între state, în
ghețarea și reducerea chel
tuielilor militare, elimina
rea armelor chimice din 
Europa, crearea de zone 
denUclearizate în diferite 
părți ale continentului eu
ropean.

în aceeași ședință de 
deschidere a noii sesiuni 
a luat cuvîntul șeful dele
gației S.U.A., care referin- 
du-se la propunerile Româ
niei, a apreciat că acestea 
reprezintă o contribuție u- 
tilă la lucrările conferinței, 
în opinia reprezentantu
lui american, principala 
sarcină a actualei sesiuni 
constă în examinarea a- 
profundată a problemelor 
concrete în' vederea înțele
gerii clare a pozițiilor re
ciproce și, .prin urmare, a 
obținerii de rezultate e- 
fective.

• SOFIA 8 (Agerpres). La Plovdiv S-a deschis 
Tîrgul internațional de primăvară de bunuri de con
sum, aflat la cea de-a IV-a ediție. Țara noastră pre
zintă produse chimice de uz casnic.

Standul românesc a fost vizitat, la deschiderea 
tîrgului, de Todor Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, Grișa Filipov, președintele Consiliului de 
Miniștri, și de alți conducători de partid și de stat 
bulgari, care au făcut aprecieri pozitive la adresa 
produselor prezentate.

Economia siriană, în plină 
dezvoltare independentă

DAMASC 8 (Agerpres). 
în ultimii ani, economia 
siriană s-ă înscris durabil 
pe făgașul dezvoltării in
dependente. Cu o indus
trie bazată în principal 
pe prelucrarea materiilor 
prime naționale — petro
lul și fosfațiî —. economia 
cunoaște și un amplu pro
ces de diversificare. în ce 
privește petrolul, a cărei 

lația lumii s-a dublat față 
de anul 1945. Dacă popu
lația mondială . continuă 
să crească în actualul ritm 
ea va ajunge la 6 miliarde 
la sfîi-șitul secolului al 
XX-lea. .

Nicolas Barletta, candi
datul coaliției Uniunea 
Națională Democratică din 
Panama, ă ieșit învingător 
în alegerile prezidențiale 
de duminică, anunță un 
comunicat oficial dat pu
blicității la Ciudad de Pa
nama si citat de agenția 
EFE.

FRAGI

Adunarea 
festiva 

consacrata 
celei de-a 

39-a 
aniversari 

a eliberării 
Cehoslovaciei

PRAGA 8 (Agerpres). La 
Fraga a avut loc adunarea 
festivă consacrată celei 
de-a 39-a aniversări a e- 
liberării Cehoslovaciei de 
sub dominația fascistă, la 
care au luat parte Gustav 
Husak, secretar general 
al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R.S, 
Cehoslovace, alți condu
cători de partid și de stat.

Raportul la adunare a 
fost prezentat de Josef 
Kempny, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C., pre
ședintele Consiliului Na
țional Ceh.

exploatare a început abia 
în anii ’60, peste jumătate 
din încasările valutare ale 
Siriei provin din exportul 
de produse petroliere. î n 
prezent, specialiștii sirieni 
apreciază rezervele de pe
trol ale țării Ia 300 milioa
ne tone. în anii ’70 s-au 
construit și primele capa
cități de prelucrare a a- 
cestei materii .prime: cele 
două uzine de prelucrare, 
de la Homs și Banias, dis
pun de o capacitate totală 
de 11 milioane tone anual. 
Rafinăria . de la Banias. 
construită pe baza docu
mentației : și proiectelor ro
mânești cu utilaje româ
nești, este cel mai mare 
obiectiv de acest fel din 
Orientul Mijlociu, iar 
complexul de producere 
a triplusuperfosfatului de 
sodiu din Homs, construit 
în colaborare eu : țara noas
tră, are o capacitate de 
producție de 450 000 tone 
îngrășăminte.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Drumul spre 
victorie, I-II; Unirea: îm
pușcat în spate; Parîn- 
gul: Dragostea și revolu
ția.

PETRILA: Cafe Expres. 
LONEA Tatăl reginei. 
ANINOASA : Ceață pe 

muntele zînelor.
VULCAN — Luceafărul: 

Hotel Palace.
LUPENI — Cultural : 

Ziua sacrificiului.
URIC ANI. Educația

sentimentală a Dașei.

TV
15.00 Telex.
15,05 Cehoslovacia ’84 — 

documentar.
15.30 Emisiune în limba 

maghiară (parțial 
color).

16.30 închiderea progra-
■ mului.

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20.20 Actualitatea în e- 
conomie.

20,35 Ziua Independen
ței, Ziua Victoriei 
— documentar des
pre semnificația zi
lei de 9 Mai.

20,55 Film artistic: Aș-

teptînd un tren. 
Premieră TV. O 
producție a Casei 
de filme Patru. .

22,45 Telejurnal (parțial 
color).

22.30 închiderea progra
mului;.

RADIO
5,00 Buletin de știri. 

5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojur
nal. 8,00 Revista presei. 
8,10 Curierul melodiilor. 
9.00 Buletin de știri. 9,05 
Răspundem ascultători
lor. 10,00 Buletin de știri.
10.30 Din țările socialiste. 
11,00 Buletin de știri.

11,05 Radiocarusclul co
piilor. 12,00 Buletin de
știri. 13,00 De la 1 la 3. 

. i 5,00 Clubul ihvitaților 
16,00 Buletin de știri
16,20 Cîntăm libertatea,
16,35 Coordonate econo
mice. 17,00 Buletin de
știri. 17,05 Tribuna poli
tică. 17.40 Odă limbii ro
mâne. 18,00 Orele serii. 
Radiojurnal (ora 20,00). 
O zi intr-o oră. Radiojur
nal (ora 22,00). 23,35—
5,00 Non stop muzical 
(Buletine de știri la ore
le : 24,00; 2.00; 4,00), -

ESoITO

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Lăcă- 
tușu Gheorghe, eliberată de 
I.M. Dîlja. O declar nulă. 
(1921)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe nttmele Coz- 
mescu Ecaterina, eliberată 
de Fabrica de mobilă Pe- 
trila. O declar nulă. (1922)

ANUNȚ DE FAMILIE

Părinții și fratele urea
ză fericire și sănătate dra
gei lor. Renata Camelia 
Costinaș, eu prilejul ani
versării a 20 de primăveri. 
(1918) '

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Pal Sorin, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. îl declar 
nul. (1920)

Colectivul secției Automatizări a I.U.M. Petro
șani anunță cu durere'dispariția, după o grea sufe
rință, a bunei lor colege

RUSZ STELUȚA
Sincere condoleanțe familiei. (1924)
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