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Șl Al CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

In prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

A avut too

Conferința organizației 
de partid a municipiului

In întîmpinarea

Congresului al XIII-lea al

Partidului Comunist Român

într-o unitate de voință și cu adtncă 
recunoștința oamenii muncii din C.M.V.J. 

susțin
REALEGEREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

secretar
Intr-o atmosferă de en

tuziasm și puternică mo
bilizare, reprezentanții oa
menilor muncii din în
treprinderile aparțină
toare Combinatului mi
nier Valea Jiului — mi
neri, preparatori, cons
tructori de mașini minie
re .— și-au exprimat ieri, 
în cadrul adunării gene
rale a oamenilor mun
cii din cadrul C.M.V.J., 
într-o unanimitate de vo
ință puternica și deplina 
adeziune, adeziune încăr
cată de greutatea fapte
lor de muncă rodnică și 
neobosită, față 
rfrea Plenarei 
P.C.R. privind 
rea tovarășului 
Ceaușescu la Congresul al 
XIII-lea al partidului în 
suprema funcție de se
cretar general al partidu
lui, avînd convingerea 
că acest act politic re
prezintă garanția sigură 
a înfăptuirii neabătute a 
țelurilor luminoase ale 
socialismului și comu
nismului în patria noas
tră.

Lucrările adunării ge
nerale s-au caracterizat 
printr-un puternic spirit 
de angajare pentru creș- 

I terea producției de căr- 
| bune extras, pentru în- 
| deplinirea integrală a 
I prevederilor de plan în

în suprema funcție ne 
general al partidului 

cinstea marelui 
comunist al țării, a»ga- 
jîndu-se cu fermitate și 
înaltă răspundere mun
citorească să nu precu
pețească nici un efort 
pentru valorificarea de
plină a condițiilor exis
tente în cadrul întreprin
derilor, a tuturor resur
selor de care dispune fie
care colectiv, la fiecare 
loc de muncă.

Caracterul de lucru, spi
ritul analitic critic și 
autocritic, analiza exi
gentă a activității desfă
șurate pentru crearea con
dițiilor necesare preluă
rii din mers a producției 
planificate pentru anul 
viitor, numeroasele solu
ții propuse de participan- 
ții la dezbateri au ridi
cat la un nivel calitativ 
superior lucrările adu
nării generale a repre
zentanților oamenilor 
muncii din cadrul Com
binatului minier Valea 
Jiului.

O atenție deosebită s-a 
acordat în timpul lucră
rilor sporirii producti
vității muncii, temelia 
cea mai sigură a crește
rilor necontenite ale rea
lizărilor de plan, utiliză
rii cu randament superi
or a dotării tehnice, re
ducerii costurilor de pro
ducție, cu deosebire a

de Hotă- 
C.C. al 

realege- 
Nicolae

forum cheltuielilor materiale, 
anga- creșterii substanțiale a e- 

ficienței economice.
Angajamentul repre

zentanților oamenilor 
muncii care au partici
pat la dezbateri a fost 
unanim — sarcinile de 
plan ale anului viitor vor 
fi îndeplinite integral. în
că din acest an condu
cătorii de formații ’. de 
lucru sau de întreprin
deri au promis că vor ri
dica rezultatele obținute 
la nivelul sarcinilor pri
mei luni a anului 1985,

Argumentul faptelor — 
chezășia dorinței fier
binți ă oamenilor mun
cii din Valea Jiului de a 
Intîmpina Congresul al 
XIII-lea cu realizări pe 
măsura importanței po
litice a marelui eveni
ment al anului.

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general ăl Partidului Co
munist Român,: Vineri, 9 
noiembrie, a avut loc Con
ferința organizației de par
tid a municipiului Bucu
rești — moment politic de 
importanță majoră ce se 
înscrie în larga activitate, 

’ în atmosfera de vibrant en- 
' tuziasm și înaltă răspun
dere trăită de întregul par
tid în aceste zile premer
gătoare Congresului al 
XIII-lea.

Participarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Con
ferința organizației co
muniștilor din Capitală — 
nouă și grăitoare mărtu
rie a grijii cu care acțio
nează permanent pentru 
întărirea forței politice și 
organizatorice a partidului 
nostru, pentru creșterea 
rolului său conducător, de 

centru vital al întregii noas
tre națiuni, a fost salutată 
cu nețărmurită dragoste, 
bucurie și vie satisfacție. 
Mii și mii de bucureșteni, 
aflați pe străzile ce duc 
la sala Radioteleviziunii 
române, unde s-au desfă
șurat lucrările conferinței, 
au întîmpinat cu calde

manifestări de entuziasm 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — conducătorul 
iubit și respectat al parti
dului și statului nostru —, 
pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, exprimîndu-și, 
prin puternice urale și 
ovații, cele mai alese sen
timente de stimă și prețu
ire.

Cei prezenți purtau por
tretele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, steaguri roșii 
și tricolore, pancarte pe 
care erau înscrise urări la 
adresa gloriosului nostru 
partid comunist și a secre
tarului său general, a pa
triei socialiste, a harnicu
lui' popor român. Tineri 
și copii fluturau eșarfe mul
ticolore. Se scandau cu în
suflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu rea
les la al XIII-lea Con
gres !“, „Ceaușescu și po
porul".

Această atmosferă vibran
tă purta semnificația adîn- 
că a recunoștinței oame
nilor muncii din Capitală 
față de secretarul general 
al partidului în a cărui gîn- 
dire politică profundă și 
cutezătoare, în a cărui ac
tivitate neobosită văd, ase

meni întregului popor, 
izvorul tuturor manilor în
făptuiri de pînă acum, che
zășia unor noi victorii pe 
calea edificării societății 
socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul Româ
niei. <

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați cu deosebită 
stimă și respect de membri 
ai Biroului Comitetului 
municipal București al 
I’.CJL >f,.. J..

Cu emoție și dragoste, 
un grup de tineri, pionieri 
și șoimi ai patriei, a oferit 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu frumoase 
buchete de flori.

La intrarea în sala con
ferinței, conducătorul par
tidului și statului nostru 
a fost întîmpinat cu o 
dragoste nețărmurită, emo
ționant exprimată prin pu
ternice și îndelungi a- 
plauze, prin uralele izbucnite 
din piepturile tuturor celor 
prezenți, prin lozincile în
delung repetate.

(Continuare în pag. a 4-a)

Cu planul pe 11 luni îndeplinit
Alte colective de mineri, din cadrul unităților Combinatului mirfier 

Valea Jiului, raportează îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe 11 
luni, succese pe care Ie dedică apropiatului forum al comuniștilor — Con
gresul al XIII-lea al partidului.
■ De la Aninoasa, sîntem infor

mați că brigada condusă de cunos
cutul miner Pavel Dediu și-a reali
zat, acum, cu 20 de zile mai devre
me, sarcinile de plan pe 11 luni ale 
anului. ■ De la începutul anului, 
exploatînd cu pricepere un complex 
mecanizat SMA-2, de fabricație ro
mânească, brigada a extras în plus

peste 11 000 tone de cărbune, cu 5 000 
tone peste sarcinile perioadei amin
tite.

■ In ultima perioadă, brigada 
lucrează în condiții clasice, într-un a- 
bataj cu susținere individuală. Și în 
aceste condiții, formația realizează 
productivități superioare sarcinilor 
cu 700 kg pe post.

Aspect din sală, de Ia adunarea eemeniior muncii din C.M.V.J

„Eroii neamului" (autor 
M. Vaida).

de «uitară din Petroșani, dinea salturilor. Stiliza- 
a dezvăluit în .primul rînd >
bogăția coregrafică a po- prilejuiește
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■ Pînă la sfîrșitul a- 
cestei luni, brigada va 
extrage, peste sarcini
le pe 11 luni, încă aproa
pe 6000 tone de cărbu
ne, prin strădania mi
nerilor din schimburile 
condușe de Mihai Po- 
daru, Vasile Florea și 
Pavel Perdun.

Manifestări omagiale
■ Studenții de la Ins

titutul de mine din Pe
troșani au organizat o 
seară de poezie patrioti
că intitulată „Creații li
terare dedicate Congre- .... ....... .........
șului al XIII-lea al par- Jiului același colectiv ya 
tidului", manifestare ce juca poemul dramatic 
a avut loc în aula insti- 

l_^utului, ieri, 9 noiembrie. 
| In această săpfâmînă, clli- 
I bul cultural al studenți

lor organizează o amplă 
[ acțiune politico-educati- 

vă sub genericul „Epoca 
Ceaușescu, epocă de stră
lucită afirmare a științei 
românești".

I 
I 
I I 
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I 
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I I 
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piesa „Lungă poveste de 
dragoste" de Tudor Po
pescu (regia Marcel Șo
ma), care va fi prezenta
tă în localitățile județu
lui Hunedoara. In Valea

■ La clubul din Vul
can, membrii cenaclului 
„Orfeu" au prezentat ieri 
seară un recital de poe
zie patriotică sub gene
ricul „Pentru patrie și 
partid".

■ Figura luminoasă a 
eroului comunist, simbol 
al luptei revoluționare a 
întregii țări, este evocată 
de actorii Teatrului de 
stat „Valea Jiului" în

■ La Uricani, mem
brii cenaclului „Efori de 
mină" cinstesc Congre
sul al XIII-lea al parti
dului printr-un recital 
de poezie patriotică.

I

*1 In perspectivă, bri
gada condusă de Pavei 
Dediu va prelua un nou 
abataj frontal, nr. 14, 
în blocul II, dotat eu 
un complex mecanizat 
de tip SMA-2.

Pledoarie pentru autenticitate și virtuozitate
In cadrul tradiționale

lor relații prietenești 
dintre oamenii muncii din 
județul Hunedoara și cei 
din regiunea Dpmbass 
(R.S.S. Ucraineană) s-a 

, înscris și recentul turneu 
efectuat la Cftlan, Deva, 
Petroșani, Lupani și Vul
can de Ansamblul fol
cloric „Tinerii DombaS- 
sului", din cadrul Pala
tului culturii „Franko" și 
grupul vocal „Voci mi
nerești" al Casei de cul
tură „Action" din Donețfc,

Spectacolul, prezentat 
joî seara pe scena Casei

rea conținutului tematic 
adevărate 

„numere" de virtuozitate. 
Bogatul repertoriu al an-

Soli ăi artei sovietice în Valea Jiului
repreze: 

tineret au adus în scenă 
mai ales zona Carpaților 
Păduroși, care surprin
de prin interferența unor 
motive, originalitatea fi
gurilor de dans, în care 
cadența alertă a pașilor 
este contrapuncțată 
spectaculos de amplitu

poarelor sovietice, dan
satorii ansamblului de

satnblului a foșt ilustrat 
de suita de dansuri ru
sești și moldovenești, 
impresionant prin auțen- tativă 
licitate a fosț însă dansul 
gruzin, care îmbină zbo
rul vulturesc al bărbați
lor eu fina plutire a fete
lor. Două tablouri ©ore-

grafice, pe tema c©mpe* 
tiției artistice, au înche
gat o atmosferă vesală, 
pigmentată ca motive 
umoristice, De asemenea, 
merită consemnată po
licromia costumelor, deci 
atenția acordată pentru 

mtarea, prin port, 
a vetrefor folclorice so
vietice.

O înaltă clasă interpre- 
' ' ’ T a demonstrat 
grupul vocal al minei

Ion VULPE |
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Sarcinile unităților Combinatului minier Valea Jiulu 
din Planul național unic de dezvoltare economico-soci 

a României, pe anul 1985 
(TEXT PRESCURTAT)

’ ție de 106,7 la sută. - , 
-Plariul producției'"5 mar

fă a'fost depășit de mi
na Țebea și IPSRUEEM, 
ambele cu peste 1 la su
tă. Ea indicatorul pro
ducție netă valorică, I.M. 
Vulcan și I.M. Paroșeni, 
au înregistrat depășiri fa
ță de plan cu peste 5,5 
lă sută "fiecare, iar IPCVJ 
mai mult de 43 la sută. 
Cu depășiri șe prezintă, 
la acest indicator, Auto
baza de transport și la
boratoarele.

In spiritul indicațiilor 
conducerii partidului, a 
fost intensificată activi" 
tatea de producție, și de 
recondiționare a pieselor 
de schimb în atelierele 
proprii. Valoarea totală 

jițsflt respect He ’către toți a "acestora, pe pei ioada a-
. .. . .. > ... nalizată, este de 177,8

milioane lei, CU 7,8 mi
lioane lei mai mult față 
de planul. aferent. Din a- 
cesteă, mai mult de 122 

. milioane reprezintă va
loarea pieselor noi con- 

. fecționate, 56 milioane a 
celor recondiționate, și a- 
proape 4 milioane lei a 
pieselor de schimb asimi
late pentru înlocuirea ce
lor din import.

In întrecerea socialis
tă desfășurată în primele 
trei trimestre din 
an, I.M. Paroșeni, rm. 
Petrila, I.M. Vulcan,' I.M. 
Anina și l.A.C.M.M.P. au 
obținut cele 
rezultate în 
de bază.

Rezultatele 
de unitățile

Adunarea generală a 
reprezentarfților oameni
lor muncii 'de' la C.M.V.J., 
s-a desfășurat: în atmos- 

' fera fierbinte; de puter
nică' manifestare a adezi- 
linii și aprobării hotă- 
rîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. 'din iunie 1984,-ca ' 
tovarășul Ni c o 1 a e 
Ceâușeșcu, , ( eminentul
Conducător al ‘ națiunii • 
iioastre socialiste, expo- 
neritul celor mai înalte 
^ăZuînțe ale poporului 
ronaăn, comunistul . cel 
jhai devotat cauzei parti
dului, Să fie' reales în 
funcția supremă de se
cretar general al Partidii- . 
lui’ Comunist Român. 
"Această hotărî re' este 
exprimă’tă cu cei ~ măi

minerii, maiștrii, tehni
cienii'’: șf "inginerii, de 
întregul personal mun
citor din abataje, sec
toare, secții și’ întreprin
deri, știind că ea cores- 

- punde voinței ! unanime 
de â avea, In continuare 
th. fruntea partidului și 
â țării pe Minerul de o- 
noare, pe revoluționarul 
eel mai înflăcărat, care 
șira , consacrat întreaga 
sa ânuncă și luptă cauzei 
nobile a celor ce mun
cesc — libertatea și in
dependența, bunăstarea 
materială și spirițuală.

Minerii susțin din a- 
dîncul inimilor, această 
hQtărîîe CU atît mai-mult 
cu cît Valea Jiultll -Și in
dustria minieră de aici, 
toți cei ce trăiesc și mun
cescpe aceste frumoase 
meleaguri românești, au 
cunoscut din plin spri
jinul și ajutjorul generos 
al partidului și statului.

REALIZĂRI ȘI 
Rezultate in 1984 
La cărbunele net pre

parat, față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, 
producția este mai mare 
cu peste 410 mii tone ; 
la huilă netă cu aproape 
400 mii tone, iar la hui
la destinată- siderurgiei, 
cu mai mult de 170 mii 
tone. In același timp, pro
ducția marfă a crescut 
față de primele trei tri
mestre ale anului 1983 
cu peste 419.5 milioane 
lei, iar producția netă 
valorică cu 161 395 mii 
ipi.

- Pe ansamblul combi
natului a crescut și pro
ductivitatea muncii va
lorice cu 10 385 lei/per- 
soană.

Față 
planului aferent 
lor 9 luni din anul 
a fost înregistrată o 
pășire la producția 
huilă netă cu 1,1 la 
pe Valea Jiului.

La cărbunele brut 
tras, pe aceeași perioadă 
a anului acesta, I.M. Lo
nea și I.M. Petrila , și-au 
realizat planul de 
ducție în proporție 
101,1 și, respectiv, 101,2 
la sută, I.M, Livezeni și 
I.M. Uricani 104,7 și, 
respectiv, 104,1 la sută, 
I.M. Paroșeni în propor-

de prevederile 
prime- 

1984, 
d fi
de 

sută

ex-

p ro
de

acest
I.M.

mai bune 
activitatea

obținute 
aparțină

toare C.M.V.J. în perioa
da analizată sînt mai 
mari decît cele din ace
eași perioadă a anului 
trecut, prezentînd 
restanțe față de planul 
perioadei ; planul 
ducției marfă a fost 
lizat în proporție de 
la sută, iar cel al 
ducțici nete valorice 
la sută. Realizările 
cărbunele extras au 
diminuate de depășirea 
cu 3,7 puncte a procen
tului de cenușă, fapt ce 
a condus la pluta unor 
corecții de preț de peste 
223 milioane lei.

REZERVE 
INSUFICIENT 

VALORIFICATE
Pe primele 9 luni din 

acest an, planul la săpa
rea mecanizată a lucrări
lor miniere cu combine 
de înaintare a fost reali
zat în proporție de 63,72 
la sută; cel al susținerii 

. cu complexe mecaniza
te — 79,28 la sută, iar 
tăierea și încărcarea me
canizată a cărbunelui în 
abatajele .cu front lung 
în proporție de 69,35 la 
sută. Însăși gradul de fo
losire a utilajelor de 
mare productivitate și 
randament este scăzut; 
din 43 complexe meca
nizate aflate în inventa
rul întreprinderilor, func
ționează numai 26; din 
47 combine de abataj 
lucrează 14, iar din cele 
57 combine de înaintare 
sînt în funcțiune 25. ■' 0

însă

pro- 
rea-
97,1 
p’o-
94,9 
: la 
fost

situație cu totul deosebi
tă din acest punct de ve
dere există la I.M. Ani- 
noăsa, unde nu lucrează 
4 complexe mecanizate 
și iniei o combină de la 
lucrările de
Intr-un mod ineficient 
sînt folosite 
mecanizate la I. M.

înaintare.

complexele 
......Uri- 

carii, I.M. Lupeni și I.M. 
Livezeni, precum și com
binele de înaintare in 
galerii de la I.M. Petri
la, I.M. Vulcan, 
Bărbăteni, T.M;
Aceste exemple 
ar mai putea fi 
multe —, evidențiază 
faptul că în problemele 
mecanizării unitățile mi
niere dispun de mari re
zerve de creștere a pro
ducției începînd de la 
activitatea de concepție 
pînă la cea practică.. •

ACTIVITATEA
DE INVESTIȚII IN 1984

In domeniul investiți
ilor, planul pe, perioada 
analizată a fost realizat 
în proporție de 82,4 la 
sută la total și 104 la 
șută la lucrările de con.ș- 
trucții-montăj. Cele mai 
mari nerealizări, respec
tiv nepuneri în funcțiune 
a capacităților fizice pla
nificate, sînt la mina Pe
trila Sud, preparația Li
vezeni, unele instalații 
de întreținere șl reparare 
a utilajelor de la 
I.P.S.R.U.E.E.M., ' culbu- 
torul CFN de la prepara
ția Corcești, căminul de 
neiamiliști și locuințele 
de la Cozla, blocurile de 
intervenție de la Vulcan, 
Petrila, Uricani, Petro
șani, Aninoasa și altele. 
De asemenea sînt iămî- 
neri în urmă față de plan 
și la utilajele fără mon
taj, determinate în prin
cipal de nelivrarea, la 
termenele picvăzute, a 
două complexe mecani
zate, 21 bucăți agregate hi
draulice, 66 transpor
toare eu bandă, 10 loco- 

. motive de mină, 187 vago- 
nețî de mină, 121 trans
portoare cu raclcte și 3 
compresoare de aer.

O parte însemnată a 
nerealizărilor, atît a pla-

I.M.
Toneă.

— deși 
date

rea nerațională a fondu
lui de timp, < u efecte ne
gative asupra realizăi 
planului.

SARCINILE 
ANULUI 1985

; Concomitent eu preo
cupările intense pentru 
•realizarea integrală a 
planului «pe anul acesta 

, - ește necesar să se acțio
neze mai organizat și cu 
maximă 
linia asigurării 
condițiilor pentru

- plinirea; în mod 
a . planului pe 
ale cărui prevederi 
nivele sînt superioare .fa
ță de cele di n prezent.

Pe ansamblul 
natului, planul

răspundere, pe 
tuturor 

înde- 
.-ritmic, 

anul 1985, 
și

cohibi- 
rezultaț 

din proiectul de Directi
ve ale Congresului al 
XIII-lea al partidului, 
este de 13,5 milioane tone 
huilă brută extrasă, din • 
care 9,55 milioane tone 
cărbune net preparat, 9,3 
milioane tone huilă -nretâ, 
din Care 4 milioane tone 
huilă pentru -siderurgie 
— 3 milioane, tone.pentru 
cocs și ¥ milion 
pentru șemiedes.

Cu forțe proprii, 
trebui să se asigure 
lăje pentru lucrări 
niere în valoare de 
milioane lei, 22 000 
căți stîlpi hidraulici 
piese de schimb — 
milate și

. —- în valoare de 175,9 mi
lioane lei.

Potrivit prevederilor 
planului, producția mar
fă din anul viitor va 
trebui să .ajungă la 7,749 
miliarde lei, din care 
mai mult de 6,2 miliarde 

. în Valea Jiului, iar pro
ducția netă valorică va 
fi de peste 3 miliarde -lei.

PREOCUPĂRI si 
MASURI PENTRU 

ÎNDEPLINIREA 
SARCINILOR DE PLAN 

Vor trebui finalizate 
în cel mai scurt timp, 
măsurile privind adap
tarea structurilor organi
zatorice la cerințele sar
cinilor , de plan pe anul 
1985 și în perspectivă și 
să se înființeze din timp .. 
noile, sectoare, brigăzi și 

, . , . ..... secții prevăzute ia I.M.
nulm de investiții cît și Vulcan, Lupeni Sud; Var 

lea de Brazi, microcari- 
erele de la Lonea, Lu
peni, Uricani, I.M.E.S.B.A. 
și S.U.C.T.E.C. de la Pe
troșani; In același ritm 
va trebui să se treacă la 
îmbunătățirea organiză
rii activității la . minele 
Petrila Sud, Lupeni Sud, 
Valea de Brazi și zona 
„E“ de la Cîmpu lui Nfiag, 
astfel ca să se poată ob
ține de aici, ■ începînd cu 
trimestrul IV al anului 
viitor sau chiar mai de
vreme, o producție de cel 
puțin 500 mii tone cărbu
ne anual.

Este necesar să, se.' in
tensifice lucrările de cer
cetare geologică, în ve
derea creșterii gradului 
de cunoaștere și de pune
re în evidență a rezerve- 
lor din toate perimetre
le miniere, cu deosebire 
din cele programate pen-

tone

J, .7

va
uti- 
mi- 
122 
bu-

'Și 
ași- 

recondiționate

tru etapa imediat urmă-

a celui, de producție, au 
fost cauzate de insuficien
ta aprovizionare teiini- 
eo-rnaterială.

FOLOSIREA 
RAȚIONALA A 

FONDULUI DE TIMP 
FORȚEI DE MUNCA
In cele 9 luni, fondul 

de timp la combinele de 
abataj a fost realizat în 
proporție, de 66 la sută 
față de 77 la sută cit era 
planificat, iar la • combi
nele de înaintare 63, în 
loc de 64 la sută cît pre
vedea planul.

In privința forței de 
muncă era necesar să se 
acționeze mai sistematic 
pentru evitarea fenome
nului absenteismului și 
fluctuației. De asemenea, 
în combinat a fost frec
ventă și în această perioa
dă fluctuația cadrelor, ce
ea ce a condus la folosi-

și

la complexele mecăniza- capaciiyȚtc 
te, 30 ml în abatajele-e- proșabil a 
ehipate cu combine de a- 
bătaj ■ și susținere indivi- • 
duală și 100 ml cu com
bine de în-aîriiăre.

Concomitent ti'ebUie să 
îmbunătățim substanțial 
activitatea de cercetare 
•științifică și: dezvoltare 
tehnologică. Această ac
tivitate va. trebui să se
regăsească mai mult și
mai eficient în fiecare 
unitate minieră' și să spri
jine măi mult colective
le de muncă în soluțio
narea-) problemelor de 
ordin tehnic Și organiza
toric' cu care șe confrun
tă. In activitatea de cer
cetare științifică, de pro
iectare și extindere a 
tehnologiilor no>i, trebtî-. > 
ie• să aibă un aport mai 
mare colectivul de mim- • 
că de la I.CPțM.C, uni
tate specializata a oiint-h 
natului în aceste proble
me. Va trebui întărită, în 

. acest sens, . colaborarea 
cu C.C.S.M. și cu Institu- : 

uMvavc vu tul de mine Petroșani, 
mecanizate,' ale căror lucrări de cer

cetare și proiectare ar. :
' ' i efectiv in 

rezolvarea unei game 
largi de probleme majo
re din 'minerit.

Pentru desfășurarea, în 
condiții mai bune a ac
tivității din -anul 1985 
șe impune, o mai .judici
oasă încărcare a uzinelor 
de preparare. (.Creșterile 
de producție la cărbu
nele brut extras, nu pot 
fi acoperite de actualele 
capacități. De aceea, tre
buie urgentate lucrările 
de punere în funcțiune a 
preparațici de la Live- 
zenij odată cu repartiza
rea mai echilibrată 
sarcinilor pe uzinele 
xistente și asigurarea 
turor condițiilor 
funcționare la . întreaga

toare.
Numărul mediu de com

plexe mecanizate trebuie 
Să creageă în așa Ae| ca 
să menținem permanent 
în funcțiune 30 aseme
nea complexe și să obți
nem cu ele 
zilnică de __ I
14 000—15 000’tone de 
bune extras.

In anul Viitor se 
realiza cel. puțin 4,7 
1 ioane tone cu 
mecanică prin funcționa
rea permanentă a 45 com
bine de abataj și 3 600 
ml galerii eu un număr 
de 30 combine de înain
tare. .

La întrepririderile mi
niere in care sînt pre
văzute creșteri mari de 
producție — așa cum ieste 
cazul la I.M. Lupeni, I.M. 
Uricani, I.M, Petrila, I.M. 
Livezeni, I.M. Bărbătcni 
și altele —, sînt necesare 
inăsuri de urgentare a lu
crărilor de punere în func- 

•. țlține a noilor capacități 
jde, producție dotate cu. 
complexe t.—....1— . 
inclusiv cele de mare înăl
țime, care vor funcționa, ' putea ajuta 
în anul Viitor, în număr- 
de 7, îndeosebi la Lupeni, 
Uricani, Paroșeni și' Li
vezeni.

Prin programele adop
tate pentru anul 1985, 
sînt prevăzute măsuri ca, 
odată eu creșterea numă- 

'rului de complexe me
canizate să sporească și 
producția astfel ca ea să 
ajungă la peste 400 tone 
în medie pe fiecare com
plex.

De asemenea, sînt pre
văzute, .măsuri de îmbu
nătățire a gradului de 
utilizare Intensivă a uti
lajelor tehnologice din 
dotare și de realizare pe 
această cale a unor vite
ze medii lunare de 35 ml

o producție 
minimum 

căr-

vor 
mi- 

tăierea

preparare 
rea vagoai 
cârcarea ș 
sorturilor 
Cunoseînd 
vor trebui 
suri pen 
cantitățilo 
procesul c 

Intr-un 
deose v 
tă pix. cui 
gura nece 
de muncă 
ti rea ; pro 
sonalului 
bilitatea <

• nitățile n 
•1985, prîr 
calificare 
a fi preg 
de tineri 
le de miri 
și mocani) 
alți peste 
continua 
lor profe: 
zi și sera 
prevăzuți 
proximati 
în mesi 
Potrivit 
probate, 
9743 oatn 
vor urma 
cursurile 
re profes 
ceștia, 85 
tori, 785 
387 cadre 
rioare. Ii 
v-, conțin 
promovai 
categorii 
derogare 
persoanei 
pund cri’ 
re, precu 

, îmbunătă 
dintre pe 
indirect

In cen 
a buie să « 

le privii 
rea 1 
Conduce) 
rilor, ca<

e- 
tu- 
de
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TREPTE ALE ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE

AMPLĂ ANGAJARE 
TRU ÎNFLORIREA PATRIEI

Din cuvîntul pârtieipanților 
la adunarea generală a oamenilor muncii 

Combinatul minier Valea Jiului

rJ> r<‘- gine.rești și eeodoniice, vor
ior de trebui să-și întocmească
sigura-. programe speciale de re-
,ru în- 
irtarea 
rbune. 
cestea, 
>i mă- 
ucerea 
il în 
ie. ■

totul 
î- i- 
a ,.<.-i-

forță 
pregă- 
a per-: 
și sta- 
în - u- 

i anul. 
e . de ; 
văziiți 
> ■3000 
ilități- 
rie.ieni 
î licee 
i. Vor 
școli- 

e la 
•e sînt 
ițiți -ă- 
tineri 

lin ti te. 
or a- 

de 
nuncii 
viitor 

tiona- 
n a- 
nunei-’ 
Iii și
supe- 
timp, 

ies d£,j 
rii și 
, PTih 
ie, a 
cores- 
vigoa* 
îeâ de 
rrtului 
rect și

ducere a costurilor de 
producție, atît cele tota
le, cît șî: cele materiale: 
Din aceste programe să 

■ nu lipsească prevederi 
concrete, privind intro- 

. ducerea în circuitul pro
ducției a tuturor matc- 
rialelor și pieselor de 
schimb recuperabile și 
refolosibile care se .găsesc 
din abundență la fiecare 
unitate. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît, pe pri
mele 9 luni din anul 1984, 
sarcinile de recuperare 
prevăzute în plan au fost 
realizate în proporție de

și tre- 
jleme- 
ziona- 
erială. 
rinde- 
ico-in-

numai 85 la sută.
Trebuie urmărite înde- 

aproape și respectate ri
guros programele de re
vizii și întreținere a uti-. 
lajelor, mecanismelor și 
dispozitivelor de protecție 
a muncii, precum și mo
dul cum sînt folosite a- 
cestea pentru preîntâm
pinarea accidentelor.

■ Personalul tehnico-ingi- 
neresc cu atribuții în do
meniul protecției muncii, 
să se ocupe’ in exclusivi
tate de aceste probleme 
și să fie controlat îndea
proape de modul cum își 
face datoria. Să nu fie 
neglijate citași de puțin 
programele întocmite în 
legătură cu instruirea tu- 

• turor categoriilor de per
sonal, uzîndu-se de cele 
mai eficiente metode și 
procedee.

In final, toate măsu
rile vor trebui să condu
că la realizarea planului 
producției fizice și nete, 
la îmbunătățirea calită
ții produselor și la reali
zarea indicatorilor eco- 
nomjco-financiari, la creș
terea gradului de efici
ență economică și de ren* 
tabilitate a întregii ac
tivități.

Ing. GHEORGHE MAR
CHES, directorul I.M. Lu
peni: „Realizările, re
zultatele „..bune .. înregis- • 
trate în folosirea 'și’" ex- 
tinderea mecanizării 
extragem 60 la suta „din 
tojjăjuî producției.' ' moca- 
nizat, in folosirea efi- ' 
ciontă a forței'de* munca ’ 
— irî .3 luni amdirijat .
spre fronturile' de ’’’lucru 

. , productive, 80 de mUnei- .
tori — nu au condus ia ' 

, îndeplinirea integrală “ a 
prevederilor de plan*'" în

' cele z.ec.e, luni, care ...au .
trecut din acest an“. Țrc- 
eînd_‘succint în revistă 
preocupările și măsurile -7 
întreprinse pentru ■ radi <■- * 
sar.ca,...situației,:vorliilo- . 
rul s-a referit la condiți
ile* pe care le-au creat* și ă 
continuă să le creeze pen-
*..... îndeplinirea • jnte- s

‘ " ‘de *
sub-.

----------- ’de 
plan ale anului 1985 sînt . 
pe deplin realizabile,- In ' 
acest, an , vom mai . pune. _ 
în ' funcțiune două ' <-'a|>a- ' 
citați de producție’, -"iar - 
in 1985- alte - 1-9-abataje — 
fro.ntale din căre’T2 ■ ețf 
mecanizare complexă. * Iri ’ 
felul acesta vom extrage 
70 la șută din producție 
mecanizat". In încheiere, 
directorul minei I.upcni 
se angaja Ca încă din a* 
cest an să ridice pro
ducția realizată la nive
lul sarcinilor anului 1985.

't’’li
grală a prevederilor 
plan alo anului. 1985 
lin lin'd': ■„Sarcinile

NICOLAE TOMA, miner, 
șef de brigadă lă I.M. 
Dîlja; „Brigada pe care- 
o conduc, . prin instaura
rea unui climat de ordi
ne țși disciplină, prin bu
na organizare a muncii a 
reușit să depășească , rit
mic productivitatea mun
cii cu aproape 1'000 kg pe 

1 post, realizînd în acest 
,fel o producție suplimen
tară de peste’ 5 090 toni? 
de cărbune. Ne angajăm 
ea și în continuare să ne 
facem pe deplin datoria, 
contribuind în acest fel

PRODUCȚIA •
• Realizarea unei pro

ducții din abatajele fron
tale cu susținere meca
nizată de 35,4 la sută, 
respectiv, 3,9 milioane to
ne. • Realizarea unei 
producții de 4,7 milioane 
din abatajele frontale cu 
tăiere mecanizată, res
pectiv, 43 Ia sută din vo
lumul total al producției 
din abataj. «Pentru rea
lizarea productivității 
muncii în abataje, în 
cărbune, în subteran și 
pe întreprindere se va 
acționa in următoarele 
direcții : extinderea să
pării lucrărilor miniere 
de pregătire și deschide
re cu combine de înain
tare astfel ca în 1985 să 
se realizeze 310 000 mc ; 
extinderea tehnologiilor

nat pentru realizarea pla
nului, la neajunsurile ca
re s-au manifestat in ca- 

. drul . colectivului. In în" 

. ‘ehe'iere, a subliniat: ^Sar
cinile de producție, ce ne 
stau în față pentru anul 

.viitor șînt' mobilizatoare, 
-. iar colectivul IPȘRUEEM 
.. Petroșani este hotărît șă 

acționeze cu toată ener
gia pentru a le îndeplini 
integral''.

te cu 50 000 tone față de 
planul anului 1984, iar 
productivitatea muncii 

. cu 14 la sută. Prin creș
terea pet sonalului direct 

' productiv, întărirea dis
ciplinei sub toate aspec
tele și îmbunătățirea fo-, 
losirii dotării ,, tehnice, 
asigurăm condițiile nece- 
sare realizării planului 
pe anul 1985“.

Îizarea și depășirea 
vederilor de plan la 
crările de pregătiri, 
bupătățirea j 
l"!
te, iar în funcție’ de »» 
cestea realizarea princi
palilor indicatori . econo- 
mico-financiari. Deși , n»; 
ne-am realizat ,, integral, 
prevederile de plan - Ia: 
producția fizică de căr
bune am tras concluziile 
necesare, .. am întreprins . 
șr yom întreprinde în: 
continuare acțiuni’ '.cărei 
să ne permită, îndeplini*: 
rea' integrală a sarcini
lor planificate pentru , a- / 
nul 1985.'Respectarea teh
nologiilor de lucru, 
traducerea a două 
plexe mecanizate',, 
tarea unui nou -j 
creșterea numărului

pre
tași 

. _ , îm
bunătățirea indicatoru
lui de calitate cir 1,1 pune—

princi- 
eebnp-i

Lonea:
care
an,
au

și noi la creșterea pro
ducției de cărbune, la în
deplinirea integrală a pre* 
vederilor de plan stabili
te pentru anul 1985".

Ing. VIOREL BOANTA, 
directorul I.M.
'„In cele zece luni 
au trecut din 
minerii de' la 
extras ‘pește ’ prevederile

tone 
ăee- 

anuîui 
lucru 

despre 
calitatea producției, in
dicator în care nu ne-am 
încadrat. Pentru înde-

•> 7Ț; .. .. .... ’ . ..... - j
plinirea integrală a pre
vederilor de plan ,ale a- 
nUlui 1985, ne-am ' stabilit 
direcțiile de acțiune: rea", 
îizarea' în termen a obiec- 
tiV’eioT . de" irive.sțîțfi,”: de' 

. mare .jmpprtanță, . îmbu
nătățirea ^structurii de' 
calificare "a ’ efectivelor, 
punerea ' in funcțiune a’ 
noi capacități de produc
ție, extinderea tavanului 
de rezistență care va 
conduce la creșterea pro 
ductivității muncii cu 2 
tone pe post, asigurarea 
la fiecare sector a unor 
abataje de rezervă".

acest
Lonea

de plan 11 000 tone 
cărbune," cu '98 000 
'mai. mult decît în 
eiiși perioadă ă 
trecut. Nu același 
îl putem spune S

. Sing. ALEXANDRU 
S I M I O N, directo
rul, S. U. C. T. E. C. : 

. „Colectivul'nostru s-a stră
duit și a găsit soluții a- 
decyate pentru realizarea 

- sarcinilor de plan, Rea
lizările bune obținute în 

■ acest an, ne stimulează și 
ne mobilizează în același 
timp și mai mult în în- 

adepiinirea exemplară 
sarcihilor viitoare". ’.

Dr. ing. ANTON BACV. 
directorul IPȘRUEEM 
Petroșani: ^Colectivul în
treprinderii noastre se 
prezintă la adunarea ge
nerală a reprezentanților 
oamenilor muncii cil re-, 
zultate deosebite în mun
că. Planul a fost reali
zat și depășit pe prime
le zece luni la toți in.di' 

' datorii . eeonomicp*f'man- 
eiari, deși pe pareursul 
activității ne-am con
fruntat cu unele greutăți 
în . ceea , ce privește apro
vizionarea operativă cu 
materiale"
re vorbitorul s-a 
la modul cum s-a

, POMPEI TOMOEEA, 
miner, șef de brigadă, 
I.M. Bărbăteni: „Lu< r<*z 
în cadrul sectorului 1. 
l.un’ă de lună, de, la în
ceputul anului, ne-âm re
alizat și depășit sarcini
le de plan, execjitînd a- 
vansări lunare de peste 
100 ml. Condițiile bune 
create de conducerea de 
partid și de stat mă în
dreptățesc să afirm că, 
împreună cu ortacii, vom 
face totul pentru a da 
patriei,' economiei națio
nale, tot mai mult căr
bune șl de bună calitate. 
Sîntem hotărîți să. întîm- 
pinăm cel de-al Xlîl-Iea 
Congres al partidului cu 
rezultate și mai bune".

Ing. AUREL MARHAN, 
directorul 
„In acest 
nostru va 
mai mare
cărbune din istoria

In contfhua-
referit 
actio-

de susținere a lucrărilor 
miniere cu panouri pre
fabricate din beton ar
mat șl arce metalice, me
canizat la ■ 2000 ml 
1985 ; • creșterea 
ducției extrase cu 
plexe mecanizate în, 
la 3,9 milioane tone 
cretizate pentru 
mie de cea 38 000 
turi. • Extinderea eu 10 
bucăți a instalațiilor de 
monorai 
niere de deschidere, pre
gătire și exploatare pen
tru transportul materia
lelor, utilajelor, pieselor 
de schimb necesare pro
cesului de producție.

CALITATEA 
PRODUCȚIEI

• Alegerea și depozita
rea sterilului pe poditură 
la toate abatajele came

in 
pro- 

com- 
1985, 
con- 

econo- 
pos-

Ia lucrările irii-

I.M. Petrila : 
colectivul 

cea 
de 

mi
nei, realizîndu-și și’chiar 
depășind prevederile de 
plan la indicatorii . prin
cipali. Ne vom îndeplini 
exemplar și sarciuile pre
văzute pentru anul 1985, 
chiar în condițiile ■ cînd 
producția planificată eres- .

an, 
extrage 
producție

, IO AN LAS AT, direc
torul I.A.C.M.M. Petr«i ani: 
„Colectivul întreprinde
rii noastre, de la începu
tul anului a realizat pla
nul la producția - - globală 
în proporție de i02,2 ' la 
sută, iar prin reducerea 
costurilor de producție 
am obținut beneficii de 
peste 10 000 00Q lei. Prin 
asigurarea forței de mun
că necesare, a pregătirii 
fronturilor de lucru pen
tru perioada friguroasă, 
a folosirii utilajelor din 
dotare la capacitatea lor, 
vom realiza in anul aces
ta o producție la cons-

■ trucții monta-i superioară 
cu 6 000 000 lei sarcinilor 
de plan. -Avind în vedere - 
sarcinile deosebit de . im- 
jx>rtante ale* anului vi
itor trebuie să ne perfec
ționăm activitatea, ast
fel îneît Să asigurăm din 
timp amplasamentele, do
cumentațiile, creșterea 
volumului de transport 
pe calea ferată, îndeosebi 
a agregatelor de balasti
eră pentru constituirea 
stocurilor necesare bunei 
desfășurări a activității. > 
Stadiul actual al lucrări
lor de exțindere la pre
parați a din Petrila și de 
construcții Ia cea din Li- 
vezeni dau garanția că 
Ia sfîrșitul anului viitor 
aceste două obiective vor 
fii puse în funcțiune". v

Ing. IOAN DUMITRAȘ. 
directorul I.M. Vulcan: 
„Printre realizările mai 
importante ale anului 
1984 amin țese : . crește
rea numărului formați
ilor de lucru la , fronturi
le direct productive, rea-

in- '' ■' 
com- 

înfiin— 
sectblț,

........ . de«i
posturi în cărbune ne 
vor permite să ne, înde
plinim integral prevede
rile de plan ale anului 
viitor". %

, IOAN STOI, președin
tele comitetului sindica
tului de la I.M. Uricann 
„In întreaga sa activita
te, comitetul sindicatului 
a pus un accent deosebit 
pe ridicarea conștiinței,
pe întărirea răspunderii
personale față de sarcini 
și activitatea ’ fiecănii dna 
pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan ce le-au 
revenit. Prin măsurile a- 
doptate,'minerii de la V-: 
ricâni au reușit în cele \ 
zece luni: care au trecut j 
din acest an să realizeze 
o producție suplimenta
ră de peste 16 000 . tone 
de cărbune cocșificabil,

Pornind de la realizări, 
dar mai ales de la neîm- 
pliniri, minerii de la U-. 
ricâni au analizat cu res
ponsabilitate sarcinile 
ce le revin în perioada 
următoare și sînt hotă
rîți să nu precupețească 
nici un efort pentru a 
crește producția de căr
bune extras la’ nivelul 
sarcinilor de plan ,și,chiar 
peste acestea". ’ . . |

------------ ■

ră, împușcarea selectivă 
la lucrările de pregătire 
in mixt. • Asigurarea în
cărcării. separate a steri
lului rezultat din săpa
rea lucrărilor de deschi
dere și pregătire prin se
pararea fluxurilor co
mune de transport. • A- 
sigurarea funcționării co
respunzătoare a 
lor de alegere a 
de la suprafață, 
întreprinderile 
care nu sînt ‘u_. 
trommel-concasor 
asigurarea plasării 
sonalului normat pe fie
care schimb, evidenție
rea zilnică a cantităților 
de steril claubat.

MECANIZAREA
• • Creșterea numărului 

mediu de complexe în 
funcțiune la 30, pentru

i puncte- 
i sterilului 
, «le Ia 

miniere 
dotate cu 

prin 
per

, realizarea producției pro
gramate din susținere și 
tăiere mecanizată astfel: 
I.M. Petrila — 1 com
plex; I.M. Livezeni — 4 
complexe; I.M. Aninoasa 
— 2 complexe; I.M. Vul
can — 2 complexe; I.M. 
Paroșeni — 7 complexe;
I.M. Lupeni — 11 com
plexe, I.M. Bărbăteni —
1 complex, I.M. Uricani —
2 complexe; • Realizarea 
în anul 1985 a 4,7 mili
oane tone cu tăiere me
canică prin 
unui număr mediu de 45 
combine de abataj, care 
vor lucra în abataje fron
tale echipate cu susține
re mecanizată individu
ală; • Asigurarea frontu
rilor și a formațiilor de 
lucru cu combine de îna-

funcționarea

intare în cărbune și ’ ste
ril astfel ca în anul 1983 
să fie în funcțiune un nu
măr mediu de 30 combi
ne de înaintare, asigu- 
rîndu-se astfel săparea 
mecanizată a circa 3 600 
ml galerii, realizîndu-se 
un grad de mecanizare a J 
lucrărilor de înaintare de î 
38 la sută; • îmbunătăți
rea gradului de utiliza- ; 
re intensivă a parcului de 
utilaje tehnologice din 
dotarea unităților: reali
zarea unor viteze medii 
lunare de avansare ast
fel: la complexe meca
nizate 35 ml, în abataje
le echipate cu combine 
de abataj și susținere in
dividuală 30 ml și com
bine de înaintare 100 ml.
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(Urmare din pag. I) de seamă asupra activită
ții desfășurate de Comi
tetul municipal de partid 
București în perioada no
iembrie 1979 — noiembrie 
1984 și măsurile ce se im
pun în vederea înfăptui- 

Au luat loc, de asemenea, rii integrale a 
tovarășii Constantin Dăs- 
eălescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului, Silviu 
Gurticeanu, secretar al 
C.C. al P.C.R., precum și 
membri ai Biroului Comi
tetului municipal de partid, 
membri de partid cu sta
giu din ilegalitate, 
citori, cadre de 
re din unități 
și de cercetare, 
tanți ai unor instituții cen
trale, organizații de masă 
și obștești, oameni de ști
ință și cultură.

In sală se aflau membri 
Sd C.C. al P.C.R., ai guver
nului, ai organizațiilor de 
masă și obștești, invitați.

Lucrările au fost deschi
se de tovarășul Gheorghe 
Până, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
G.C. al P.G.R., prim-secre- 
tar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R.

După alegerea organe
lor de lucru și aprobarea 

: ordinii de zi ale conferin
ței, tovarășul Gheorghe 
Pană a prezentat „Darea

Cu deosebit respect, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost invitați 
in prezidiul conferinței.

mun- 
conduce- 

ecohomice 
reprezen-

sarcinilor 
ce revin Capitalei 
cest cincinal și în 
da 1986—1990“.

In continuarea 
lor, au avut loc 
în cadrul cărora 
cuvîntul numeroși delegați 
și invitați.

In cuvîntul vorbitorilor 
a fost evidențiată marea 
însemnătate a proiectului 
de Directive ale Congresu
lui al XlII-lea al partidu
lui, fundamentat pe ana
liza profund științifică a 
realităților caracteristice 
societății românești, a fe
nomenelor complexe ale 
lumii contemporane, ele 
asigurînd întărirea și mai 
puternică, în cincinalul vi
itor, a bazei tehnico-măte- 
riâle, înfăptuirea, în linii 
generale, a Programului 
partidului de făurire ă so
cietății Socialiste multila
teral dezvoltate, crearea 
condițiilor necesare trece
rii, în perioada următoare. 
Ia construcția comunismu
lui în România.

Exprimînd adeziunea to* 
tală la proiectul de Direc
tive, v o r b it o r i i

în a- 
perioa-

lucrări- 
dezbateri, 
au luat

au r cl e v a t că acest 
document programatic, e- 
laborat sub îndrumarea 
și cu contribuția hotărîtoa- 
re a tovarășului 
Ceaușescu, pune cu preg
nanță în lumină concepția 
clarvăzătoare, spiritul re
voluționar, cutezător, idei
le novatoare, profund o- 
riginale ale secretarului ge
neral al partidului.

Cu mîndrie și demnitate 
patriotică, cu bucuria. și 
satisfacția de a-și uni voin
ța cu aceea a întregii țări 
într-o opțiune fundamen
tală pentru viitorul na
țiunii, participanții la con
ferință, în deplin consens 
cu gîndurile și simțămin- . 
tele exprimate de toți lo
cuitorii Capitalei, avînd 
mandatul încredințat de 
cei peste 386 000 de comu
niști ai organizației mu
nicipale de partid, au sus
ținut din toată inima ho
tărîrea Plenarei Comite
tului Central privind re
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la Congresul al 
XlII-lea, în suprema func
ție de secretar general al 
partidului — garanția si
gură a amplificării succe
selor de pînă acum, che
zășia înaintării neconteni
te a patriei spre cele mai 
înalte piscuri ale civili
zației comuniste. Ei și-au 
reafirmat ou putere dra-

Nicolae

gostea fierbinte, recunoș
tința față de conducătorul 
iubit și încercat al parti
dului și statului nostru.

In numele comuniștilor, 
al tuturor locuitorilor mu
nicipiului București, par
ticipanții la dezbateri au 
adresat, și cu acest prilej, 
cele mai calde mulțumiri 
secretarului general al par
tidului pentru tot ceea ce 
a făcut și face ca înfățișa
rea Capitalei, a întregii țări 
să devină mereu mai fru
moasă, mai înfloritoare, 
pentru ca viața oamenilor 
să fie mai prosperă, mai 
bogată în împliniri.

In încheierea dezbaterilor, 
întîmpinat cu multă 
căldură, cu cele mai alese 
sentimente de dragoste și 

■ stimă, a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului a 
fost urmărită cu vie aten
ție și deosebit interes, cu 
profundă satisfacție și 
deplină aprobare, fiind 
subliniată în repetate rîn- 
duri cu puternice aplauze, 
cu îndelungi urale și ovații.

Conferința a aprobat, în 
unanimitate, Darea de sea
mă și activitatea Comite
tului municipal Bucu
rești al P.C.R. și Raportul 
și activitatea Comisiei de 
revizie.

Participanții la lucrări 
și-au exprimat acordul to
tal la proiectele de docu
mente ale Congresului al 
XlII-lea al P.G.R.

A fost aprobat planul 
de dezvoltare economico- 
socială pe perioada 1986— 
1990, în profil teritorial, 
al municipiului București.

Delegații au dat mandat 
noului organ de partid să 
definitiveze proiectul de 
Hotărîre a Conferinței or
ganizației municipale de 
partid în lumina indicați
ilor și orientărilor cuprin
se în cuvîntarea 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferință.

Dînd expresie voinței u- 
nanime a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii 
din municipiul București, 
participanții au adoptat 

Hotărîrea Conferinței or
ganizației municipale de 
partid a Capitalei cu pri
vire la realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu în 
suprema funcție de secre
tar general al Partidului 
Comunist Român.

Toți cei prezenți 
dează cu dragoste și 
drie: „C e a u ș e 
reales la al 
lea Congres!“, 
nifestîndu-și încrederea 
nestrămutată că reînvesti- 
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în cea mai înal-

rostită

scan-
mîn- 

s c u 
XIII- 

ma-

tă funcție de conducere a 
partidului constituie ga
ranția fermă a progresului 
neîntrerupt al patriei noas
tre, a mersului ei neabă
tut pe calea socialismului 
și comunismului.

In conformitate cu pre
vederile Statutului partidu
lui și criteriile stabilite 
de Plenara Comitetului 
Central, conferința a ales 
noile organe conducătoa
re ale organizației munici
pale de partid și delegații 
pentru Congres și a desem
nat candidații pentru or
ganele centrale de partid.

☆
La plecare, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost înconjurați cu aceleași 
calde și emoționante ma
nifestări de dragoste, sti
mă și respeut. Miile de 
bucureșteni au ovaționat 
îndelung pentru 
pentru secretarul său 
neral. Sub semnul 
prețuiri față de cel 
iubit fiu al ~ 
cialiste,. toți 
au scandat 
„Ceaușescu 
XlII-lea Congres !“ — cu
vinte care In aceste 
sint rostite cu nețărmurită 
bucurie și legitimă mîn- 
drie de fiecare comunist, 
de fiecare om al muncii, 
de întregul nostru popor.

partid, 
ge- 

înaltei 
mai 

României so- 
cei 
cu 

reales la

prezenți 
putere: 

al

zile

ZSCTU/d L| TXJ TEA i
Schimb de mesaje între secretarul general 

al Partidului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și secretarul general 

al C.C. al P.C. din Columbia
— Cu prilejul celui de-al XIV-lea Congres al P.C.C. —

BOGOTA 9 (Agerpres). 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, au fost 
transmise tovarășului Gil- 

ge- 
din 

bune 
urări de sănătate și feri
cire, precum și succes de
plin în desfășurarea lu-

berto Vieira, secretar 
neral al G.C. al P.C.
Columbia, cele mai

urărilor celui de-al XlV-lea 
Congres al P.C.C.

Exprimînd cele mai căl
duroase mulțumiri, tova
rășul Gilberto Vieira a ru
gat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde salutări și 
urări de sănătate, fericire, 
de noi și importante suc
cese în activitatea Parti
dului Comunist Român,

De la cabinetul municipal 
pentru activitate poiitico-ideologică

Deschiderea cursurilor Universi- sala mică a Casei de cultură din Pe- 
tății politice și de conducere, filia— troșani.
la Petroșani, va avea loc în ziua de Participă cursanții celor 4 ani de 
marți, 13 noiembrie a.c., ora 16 în studii. *

I Pledoarie pentru autenticitate și virtuozitatel

(Urmare din pag. I)

precum și cele mai bune 
urări de prosperitate 
porului român.

Schimbul de mesaje 
avut loc la Bogota, cu pri
lejul primirii de către to
varășul Gilberto Vieira, a 
tovarășului Ion Bucur, 
membru al C.C. al P.C.R., 
reprezentantul Partidului 
Comunist Român la 
de-al XlV-lea Congres 
P.G.G.

Acțiuni Tn favoarea pâcli
WASHINGTON 9 (A-

gerpres). — Mai multe mii 
de partizani americani ai 
păcii au participat la o 
demonstrație organizată la 
New York în favoarea o- 
pririi imediate a cursei 
înarmărilor nucleare și în
ghețării arsenalelor exis
tente, ca un prim pas spre 
realizarea dezarmării. De
monstranții au străbătut 
străzile Manhăttanului, ce-

rînd măsuri eficiente pen
tru reducerea arsenalelor 
nucleare. Ei purtau pancar
te cu inscripții ca 
dezarmare nucleară 1“ 
„Să fie împiedicat un 
boi atomic !“,

iniția o campanie interna
țională pentru strîngerea 
de semnături pe Un apel 
de interzicere a armei nu-

- '

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Neaga 
Romeo Iosif, eliberată de 
i.M. Livezeni. O declar 
nulă. (2878)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Niculi- 
cioiu Elisaveta Elena, eli
berată de I.UM. Petro
șani. O declar nulă. (2881)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
4521, eliberată de Institu
tul de mine 
declar nulă.

PIERDUT 
bliotecă nr. 
de Institutul ........... .
troșani. O declar nulă. 
(2883)

Petrosani. O 
(2882) 
legitimație bi- 
3281, eliberată 
de mine Pe-

tecului românesc „Să fie ț 
pace în lume“. i

Ieri, la vremea prîn- ? 
zului, artiștii sovietici ț 
și-au dat întîlnire cu mi-, 
nerii din Lupani, în sala 
de apel, iar după-amiază, > 
au susținut ultimul spec
tacol din cadrul 
lui întreprins în 
nostru, pe scena 
muncitoresc din

din U.R.S.S., interpreta
te cu căldură, au avut o 
deosebită priză la public.

La realizarea specta
colului și-au adus contri
buția taraful și formația 
de dansuri ale Casei de 
cultură a sindicatelor din 
Petroșani, finalul căpă- 
tînd semnificații de sim
bol, prin interpretarea, 
de către artiștii din Dom- 
bass și Valea Jiului, a cîn-

.Vrem
‘ și cleare. La ședința acestui 

consiliu s-a subliniat că 
acțiunea se va desfășura 
în cadrul manifestărilor 
prilejuite de comemorarea 
în august 1985 a 40 de 
de la bombardamentul 
țomic asupra orașelor 
roshima și Nagasaki.

răz-

TOKIO 9 (Agerpre.s). — 
Consiliul nipon de interzi
cere a armei atomice și cu 
hidrogen a anunțat că va

ăni
a-

Hi-

ANUNȚURI DE FAMILIE

Țentralnaia din Dimitrie- 
vo. Bine armonizat, cu o 
ținută scenică deosebită; 
vocile timbrate au pus 
în valoare linia melodi
că și suportul armonic, 
dar au și asigurat depli
na simbioză a textului cu 
muzica. Cîntecele popu
lare sovietice și ale unor 
compozitori de prestigiu

turneu- 
județul 

clubului;
Vulcan.

FAMILIILE Ekart și Saru mulțumesc tuturor ce
lor care au fost alături -de noi la încercarea grea 
pricinuită de pierderea celei care a fost

SARU IOANA (Jeni)
Amintirea ei rămîne veșnic vie în inimile noas

tre. (2887)

SOȚIA Mărioara, fiicele Maria și Gabriela, frații , 
Eugen, Francisc, loan și Adalbert, împreună cu fa
miliile lor, anunță, cu nemărginită durere, dispariția 
fulgerătoare din viață a celui care a fost un bun 
soț, tată, frate și bunic -

SINK LUDOVIC
înhumarea va avea loc duminică, 11 noiembrie 

1984, ora 14,30, de la Capelă, Petroșani.
Ii vom păstra neștearsă amintirea.

COLEGIUL DE REDACȚIE : losit BALAN, loan DUSEK, Dorin GHEjA, loo MUSTAȚA, 
Simion rOP - redactor șef, Teodor RUSU - redactor șei adjunct, Toma TMARCA.

I
» 
l

I
I
I
i1
I

URICANI: Acțiunea
Zuzuc.

FILME
•PETROȘANI — 7 No

iembrie: Locotenent Cris
tina; Unirea: Capturați-i 
la barieră; Parîngul: 
misia continuă.

LONEA: Acțiunea 
zuc.

ANINOASA: Fără 
nică, vă rog.

VULCAN — Luceafă
rul: Cartierul veseliei.

LUPENI — Cultural: 
Avertismentul, I—II.

E-

Zu-

pa-

13,30 Telex.
13,35 La sfîrșit de săptă- 

mînă (color).
Din sumar:

— BUcură-te, mîndră 
țară — program fol
cloric.

— Marile momente ale 
baletului.

— Cîntecele patriei — 
moment poetic.

— Imagini lingă ima
gini — chipul între
gii țări.

— Telesport.
16,45 Săptămîna politică.
19,00 Telejurnal (p.c.)i
19,20 Noi și copiii noștri.
19,35 Teleenciclopedia.
20,00 Film artistic, Un

deva... sub soare (c).
21,50 Românie, pămînt 

străbun și drag (c). 
Concert vocal sim
fonic.

22,10 Telejurnal (pc).
22,25 Pe aripile muzicii

I

I
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