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'CONGRESUL
Noi trepte ale împlinirilor socialiste

a tovarășului 
N1C0LAE CEAUȘESCU 
in unități industriale și de 
cercetare din Capitală

A

I

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a început, joi, 1 noiem
brie, o vizită de lucru în 
mari unități industriale și 
de cercetare din Capitală.

Această nouă întîlnire a 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, cu reprezen
tanți ai unor cunoscute co
lective muncitorești se 
înscrie în amplul și rod
nicul dialog pe care Secre
tarul general al partidului 
îl poartă permanent și ne- 

bu- 
în- 

fie-

rea cheltuielilor materia
le, ridicarea calității pro
duselor și a eficienței în
tregii activități economice, 
aplicarea noului mecanism 
economico-f inanciar. Pe 
baza examinării atente a 
posibilităților existente în 

fost 
me-

Creșterea productivității «uncii
dlresțifc principală de acțiune

CONCcNTRAREA PRODUCȚIEI 
fc MARI CAPACITĂȚI 

cale u sporire a eficienței muncii

i

Conducerea colectivă a 
întreprinderii miniere Băr- 
băteni, întregul colectiv 
a depus ta acest an, poa
te mai mult decît în ori- ... .
Care altul de ptaă acum, numesc minerii) ne-a so- 
eforturi Stăruitoare pen
tru crearea unor condiții 
cît mai bune necesare 
creșterii productivității 
muncii și sporirii pro
ducției de cărbune extras.

Condițiile geotectonice 
existente la mina noas
tră ne-au obligat să de
punem aceste eforturi

ce ne-a determinat să 
recurgem la abataje ca
meră. Apariția faliilor, 
a laminărilor și apofize- 
lor (șpițuri cum le mai

licitat un consum mai 
mare de muncă și un vo
lum suplimentar de efec
tive, condiții în care ni
velul productivităților 
realizate nu a mai atins, 
la toate formațiile, sar
cina planificată. Avem 
brigăzi atît de la abataje 

r____________ _ _ cît și de la pregătiri ori
mai ales acum cînd țara investiții care au obținut
are nevoie de tot mai productivități superioare
mult cărbune și, în spe
cial, de cărbune pentru 
cocs. Pentru aceasta a- 
vem obligația, datoria 
patriotică de a exploata 
integral rezerva de căr
bune, de a valorifica ra
țional zăcămtatul carbo
nifer. Mai concret, peri
metrul nostru minier fi
ind situat în zona limi
trofă a flancului nordic 
din Vestul bazinului, în-

rnulte 
tecto-

per- 
o me- 

ceea

prevederilor de plan. A- 
mintese dintre acestea 
brigăzile conduse de Cons
tantin Onofrei, Andronie 
Grumăzescu, Vasile Fo- 
dor, Pompei Tomolea și 
loan Nechita. Realizări
le lor demonstrează că a- 
colo unde condițiile geo- 
tectonipe permit, dar este 
și ordine și disciplină, 
pot fi obținute producti
vități superioare preve-

Ing. Gheorghe DRAGOI, 
inginer șef, I.M. Bărbăteni

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT
BRIGADA CONDUSA DE ȘTEFAN ALBA de 

la sectorul IV al I.M. Petriia ȘI-A ÎNDEPLINIT 
SARCINILE DE PLAN PE ÎNTREGUL AN 1984 cu 
mai bine de două luni înainte.

■ Cele APROAPE 35 000 TONE EXTRASE 
SUPLIMENTAR DE LA ÎNCEPUTUL A- 
NULUI au fost obținute ca urmare a depășirii 
productivității muncii cu peste 2 000 kg de 
cărbune pe post.

■ IN CEI APROAPE TREI ANI DE CIND 
ESTE ȘEF DE BRIGADĂ, PLUSUL ACU
MULAT SE RIDICA LA PESTE 120 000 TO
NE DE CĂRBUNE

■ Pe schimburi, activitatea în cele trei 
abataje frontale pe care le exploatează Ștefan 
Alba și cei 70 de ortaci ai lui este coordonată 
de minerii Mihai Gavrilă, Nicolae Boboc, loan 
Șipoș, Ștefan Caranfil, Wilhelm Ruțuli, Cons-

! și Iuliu Boyte.

n 
I 
i

i

fiecare unitate, au 
stabilite noi măsuri 
nite să asigure îndeplini
rea cu succes a sarcinilor 
ce revin acestor unități in
dustriale și de cercetare 
bucureștene din programul 
de muncă prefigurat în 
proiectul de' Directive ale 
Congresului al XIH-lea al 
partidului.

Desfășurata în aceste 
zjle de puternic avint în 
întrecerea socialistă, cînd 
oamenii muncii din Capi
tală, asemenea întregu
lui nostru popor, își mobi
lizează intens energiile . 
pentru a întimpină cu noi 
și tot mai mari realizări 
apropiatul forum al comu
niștilor români, vizita s-a 
constituit intr-o nouă și 
vibrantă mărturie a uni
tății de gînd și faptă a 
muncitorilor, tehnicieni
lor, inginerilor și cercetă» 
tarilor din unitățile vizita? 
te, a dragostei , nemărgi-

mijlocit cu făuritorii 
nurilor materiale din 
treaga țară. Ca de 
care dată, vizita a prilejuit 
o analiză aprofundată a 
modului în care se reali
zează prevederile de plan 
pe anul în curs și pe în
tregul cincinal, orientări
le de mare însemnătate 
privind promovarea pro
gresului tehnic, reali
zarea exemplară a pro
ducției fizice și 
a sarcțnilor de export, 
sporirea tot mai accentu
ată a productivității mun
cii, înnoirea producției, 
reducerea- consumurilor 
de materii prime, combus
tibil și energie, diminua-

1
I
1
I
I
I _
I tantin Vasile

1

tîlnim de foarte
ori zone puternic
nizate, care nu ne 
mit să introducem 
canizare complexă,

V_____ ----------------

Lupeni-coordonate ale unor importante 
rtatiiări ediiitar-gospodărești

(Continuare în pag. a 2-a)

nostru a beneficiat de un 
fond de investiții de peste 
3,6 miliarde lei, din care 
aproape 1 miliard de lei 
doar în acest an. Prin 
munca plină de dăruire a 
colectivelor de construc
tori, a cetățenilor, în aceas-

Oamenii muncii din ora
șul Lupeni întimpină ma
rele forum al comuniști
lor cu un bogat bilanț de 
înfăptuiri și ta domeniul 
edilitar-gospodăresc. însu
flețiți de perspectivele lu
minoase ce le prefigurează 
proiectul de Directive ale 
Congresului ai XIH-lea 
pentru înflorirea multila
terală și în ritm susținut 
a tuturor regiunilor și lo- 
cs .^taților țării, locuitorii 
Lupeniului, mobilizați de 
organele și organizațiile 
de partid, 
popular orășenesc, mun
cesc cu însuflețire pentru 
ca anul în care am sărbă
torit 4 decenii de la Eli
berare, să fie cit mai bo- modernul complex de

, t de 
organizațiile 
de consiliul

Chipul nou 
ai localităților 

Văii Jiului

(Continuare ta pag. a 4-a)
aasGasaaaaasaaanaaaaaaaHS

Sesiunea Consiliului 
popular județean

gat în înfăptuiri, în valo
rificarea superioară a tu
turor condițiilor de care 
beneficiază prin grija parti
dului $i a statului.

Semnificativ e faptul că 
în actualul cincinal orașul

tă perioadă, în orașul nos
tru au fost construite 1172 
apartamente, au fost date 
în folosință un atelier- 
școală, cantina-restaurant, 

ali
mentație publică, bulevar
dul Păcii, rezervoare de 
apă, strada Viitorului, spa
ții comerciale, spații pen
tru prestări de servicii la 
parterele blocurilor, sute

de metri de rețele termi
ce, canalizări, străzi și alei.

Prestările de servicii au 
crescut de la 53,2 milioa
ne lei în 1982 la 82,5 mi
lioane lei în 1983, iar pe 
trei trimestre din acest an 
au fost realizate lucrări în 
valoare de 75,6 milioane 
lei. •:/■

Prin contribuția nemij
locită a cetățenilor, cu 
sprijinul organizațiilor de 
masă și obștești, al unită
ților economice și institu
țiilor, cu ajutorul deputa- 
ților, al aparatului propriu 
și de specialitate ăl con
siliului popular, sub di
recta îndrumare a comite
tului orășenesc de partid, 
s-au realizat în acest an

Ing. Constantin HADA, 
vicepreședinte al Consi
liului popular a! orașului 

, Lupeni .

i.
r j »

In cadrul m i n e i 
P a roșe n i, bri
gada condusă de Nico- 
lae Andrașic își aduce 
mereu contribuția la 
realizarea planului. In 
imagine, schimbul con
dus de Constantin Ba
bei.

Ieri, la Deva, a avut 
loc sesiunea Consiliului 
popular al județului Hu
nedoara. Sesiunea a adop
tat următoarea ordine de 
zi: ./j

— Raportai cu privire 
la modul în care au ac- 1 
ționat consiliile popu- i
tare și unitățile dețină
toare pentru administra
rea, gospodărirea și a- 
meliorarea pajiștilor na
turale;

— Raportul privind ac
tivitatea de soluționare 
a problemelor ridicate de 
oamenii muncii în audi
ențe și scrisori;

— Programul de mă
suri pentru asigurarea 
condițiilor de aprovizi
onare a populației în pe
rioada toamnă-iarnă 
1984—1985;

— Măsuri organizatori-

In dezbateri, pe mar
ginea problemelor înscri
se la ordinea de zi au 
luat parte tovarășii: Emil 

Faur, 
Mîn- 

Sa- 
Filip,

Maiorescu, Viorel 
Ioan Eulea, Cornel 
ja, Veronica Pîrva, 
bin Rusu, Lazar 
Ștefan Crăciun.

Sesiunea a 
Programul de 
pentru asigurarea 
dițiilor de aprovizionare

In unitățile miniere

(Continuare in pag. a 2-a)

aprobat 
măsuri 

con-

a populației în perioa
da toamnă-iarnă 1984— 
1985 și a adoptat măsuri 
corespunzătoare tai cele-f 
lalte probleme examina
te. ■/■--■:

Sesiunea a hotârît ur
mătoarele măsuri 
nizatorice:

— eliberarea 
șului Gheorghe 
din Comitetul executiv al 
Consiliului popular jude
țean și din funcția de vi
cepreședinte, primind al
te însărcinări;

— eliberarea tovarășu
lui Alexandru Voicules- 
cu din Comitetul execu
tiv al Consiliului popu
lar județean și din func
ția de prim-vicepreședinte 
și trecerea sa în altă 
muncă;

— alegerea tovarășu
lui Viorel Ocoș în Co
mitetul executiv al Con
siliului popular județean 
și în funcția de prim- 
vicepreședinte.

In încheierea lucrări
lor sesiunii a luat cuvîn- 
tul tovarășul Radu Bă
lan, prim-secretar al Co
mitetului județean Hu
nedoara al P.C.R., pre
ședintele Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului 
popular județean.

orga*

tovară- 
Vasiu

Redresarea extracției de cărbune- 
comandament major al lunii noiemone

Prima lună a trimestru
lui IV al acestui an a fost 
încheiată cu rezultate po
zitive, în ceea ce privește 
îndeplinirea prevederilor 
de plan, doar de două în
treprinderi miniere din 
cadrul Combinatului mi
nier Valea Jiului și anu
me colectivele minelor 
Lonea și Paroșeni. Cea mai 
mane producție extrasă 
suplimentar 0 înregistrează 
minerii de la Lonea — 
peste 1000 tone de cărbu
ne. Minerii de la Paroșeni 
au extras la rîndul lor 
peste 500 de tone de căr-

bune suplimentar preve
derilor lunare. Sânt reali
zări meritorii ale acestor 
două colective care au ac
ționat cu multă fermitate 
și răspundere pe tot par
cursul lunii pentru crește
rea producției de cărbu
ne extras prin valorifica
rea superioară a condițiilor 
create.

Dar acestea stat doar 
două întreprinderi din ci
te are Combinatul minier 
Valea Jiului. ; Care - este 
situația la celelalte mine? 
Răspunsul — pe cit de 
simplu pe atît de îngrijo-

rător — au rămas datoare 
economiei naționale cu în
semnate cantități de căr
bune. De fapt doar trei în
treprinderi miniere din 
cele cu restanțe trec de 90 
la sută cu proporția de în
deplinire a planului lunar. 
Asemenea realizări, acum, 
în apropierea încheierii a- 
nului, ar trebui să deter
mine nu analize — pen
tru că sîntem convinși că 
acestea au fost făcute cu

Dorin GRE^A

(Continuare în pag. a 2-a)
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ritmului 
valorifi-

ale 
spi-

a 
a 

a-

în asigurarea dinamicii ascendente a producției

noi zone verzi, 
obiectivele din

ce între- 
măsurile 

curs de

A

nerealizăiir; . s-au ștabilit măsuri con zat un volum de desco
le,. în ’ îri peri- crete pentru * îmbunătă- pertă aproape dublu fa
oa<la scursă. de la înc<pu- . țireă. aprovizionării bri ță de anul trecut. Dacă
tul anului Ia actixritațea găzii, â asistenței tehni pe primele trei trimes
de extracție, ;a fost firesc ce, a întreținerii utilaje- tre există un plus la
ea în adt-waar#?'țț?de;i;Ld.are- , he de transport. In a- descopertă de 150 000 mc,
de s ’Hină și 7?degeri; a.,;Qr^ 7 ceeași ședință,, s-a cerut pe trimestrul IV se pre
ganizației. de*. partid ' de conducerii brigăzii nr. 4, vede realizarea unei de
Ia cariera 'împu lui în primul. rînd șefului a- pășiri de 250 000 mc, deci
Nc.dg să se ,<;dezbață; - - pe ■ eesteia, ing. Radu .Botez, a unui volum dublu fa
larg, măsurile ce. se i rn p a n să stăruie pentru inten ță de cifră de plan. In
pentru ■ redreș;Firea- - - act-i- sificarea ■ descopertei, în- acest sens, cariera a pri-

De la tribuna 
adunărilor și 

conferințelor de partid, 
la activitatea 

practică

plinei în rîndul persona- 
■ îtiiui, a răspunderii față 

de întreținerea și exploa
tarea utilajelor.

Ceea ce a urmărit bi
roul nou ales după adu
narea de alegeri, ne in
formează interlocutorul, 
a fost mai Ales reparti
zarea judicioasă a forțe
lor organizației de partid 
pe punctele cheie 
producției, întărirea 
ritului revoluționar, a 
responsabilității 
niștilor și prin ei 
tregului personal 
soarta producției, 
cr nt deosebit s-a , 
întărirea rolului și 
ponsabilității 
lui tehnic din sînul celor 
4 brigăzi complexe; pe 
această temă s-a purtat o 
discuție specială cu toți 
maiștrii și ceilalți condu
cători tehnici, 
rile lor fiind 
spre cerințele majore 
producției.

Pe aceeași temă, a 
făptuirii măsurilor 
hotărârea adunării 
alegeri, a rezultatelor 
ținute, am avut o discu
ție și cu ing. Nicolae Ra
du, directorul carierei.

vițății pr.oiim li'e. 
, Discutam ' după, o . lună 
cu membri: organului de 
partid : și,j conducerii un i- 
tății.-.despre, acțiunile. în
treprinse. pentru'. înfăț: 
tuirea hotărârilor adop 
tatej în;..adunarea de al 
geri,îndeosebi a. celor t 
privire la perfecționare 
activității productive.’

— Cauza principală 
rămînefilor în urmă 
fost neasigurarea : < ap
citaților de producție în 
măsură să acopere creș
terile de extracție pe a- 
cest an, deci, și măsuri
le cuprinse în hotărîrea 
adunării de alegeri au vi
zat și ele, în primul rînd, 
intensificarea 
de descopertă, 
carea tuturor condițiilor 
pentru creșterea extracți
ei, ne spune secretarul 
adjunct al! organizației de 
partid Vilhelm Kleibel. 
Intr-o ședință comună a 
biroului nou ales și a 
c.o.nv,,p,.fost analizată în 
profunzime, în spiritul e- 
xigetițelor formulate în 
adunarea de alegeri, toc
mai activitatea brigăzi
lor la care se localizează 
cele mai mari restanțe, 
respectiv, brigăzile I și 
IV (zona E). Cu acest 
prilej a fost tras la răs
pundere șeful brigăzii 
I, sing. Ionel Ion pentru 
deficiențe în organiza
rea producției, delăsare 
în urmărirea măsurilor 
stabilite pentru redresa
rea producției, lipsă de 
prevedere și atitudine ne
principială față de maiș
tri și ceilalți conducători Am reținut că pe cele 10
ai producției. Totodată, luni ale anului s-a reali-

______________________________________________________

comu- 
a tn- 
față de 
Un ac- 
pus pe 

,i rcs- 
personalu-

preocupă- 
orientate 

ale

m- 
din 
de 
ob-

mit un ajutor substanțial, 
fiind dotată cu încă do
uă excavatoare de măre 
capacitate și două fore
ze; s-a îmbunătățit apro
vizionarea cu piese de 
schimb, iar o echipă ser- - 
vice specializată în depa
nări excavatoare a fost 
transferată temporar la 
Cîmpu lui Ncag tocmai 
de la Brăila. Totodată, 
s-a acționat cu insistență 
pentru amenajarea dru
murilor pentru anotimpul 
ploios, îmbunătățirea în
treținerii utilajelor, a a- 
sistenței tehnice, întări
rea ordinii și disciplinei, 
folosirea din plin a timpu
lui de lucru. Aceste mă
suri își fac simțit efectul 
și în ceea ce privește 
creșterea producției de 
cărbune, care față de o 
medie zilnică de 1000 to
ne în trimestrul I, a ajuns 
în ultimul trimestru la 
1400 tone/zi.

—. Prin tot 
prindem, prin 
elaborate și în

- înfăptuire, ne spunea în 
încheiere directorul \i- 
colae Radu, urmărim să 
atingem, in einst. a ma
relui forum comunist al 
tării, cote superioare, atît 
1 i descopertă, cît și • la 
extracție. Prin nivele mai 
înalte la extracție, și mai 
ales prin crearea capaci
tăților de producție ne
cesare sîntem hotăiiți 
să asigurăm dinamica as
cendentă producției pre
văzute pentru anul 1905, 
ultimul an al cincinalului.

Ioan DUBEK
7
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(Urmare din pag. I)

derilor de plan. întărirea 
ordinii și disciplinei cons
tituie pentru colectivul 
nostru o altă rezervă pe 
care încă nu am valori
ficat-o deplin, motiv pen
tru care ne vom intensi
fica acțiunile în această 
direcție;

Ridicarea nivelului de 
calificare al personalu
lui muncitor și mai ales 
a policalificării acestuia, 
este altă direcție de ac
țiune spre care ne vom 
orienta preocupările.

In perspectivă ne vom 
orienta spre concentra
rea producției pe mari 
capacități, respectiv în 
abataje frontale, care 
ne vor crea posibilități' 
să folosim combinele. Do
rim, și sînt convins că 
vom ajunge anul viitor 
să extragem 50 la sută 
din producție eu astfel de

capacități. Acum nu ex
tragem decît 25 la sută, 
75 la sută din producție 
fiind obținută din abata
je cameră. Folosirea com
binelor în abatajele cu 
susținere metalică in-

ti u a asigura o aprovizio
nare operativă, promptă a 
formațiilor de lucru. Tot
odată, revenind la ex
tinderea abatajelor fron
tale, vrem să evidențiem 
și o altă posibilitate de

Concentrarea producției 
pe mari capacități

dividuală va conduce ne
greșit și la sporirea 
ductiviiăiii muncii 
lizate și implicit la 
terea producției de 
bune extras. Vom 
tinua să extindem 
sirea monoraiurilor 
avem în funcțiune 
noraiuri manuale 
servesc un abataj
tal, unul cameră și o lu
crare’ de investiții) pon

pro- 
rea- 

creș- 
eăr- 

con- 
folo- 

(acum 
3 mo-

care 
f ron

creștere a productivită
ții muncii create prin ex
tinderea acestui gen de 
lucrări — concentrarea 
producției pe fluxuri de 
transport _ continuu1 cu 
covor de cauciuc, fluxuri 
care vor_. asigura o eva
cuare ritmică a cărbune
lui din abataje și lucrări 
de pregătire. Studiem pot 
sibiliiatea ea odată eu 
îmbunătățirea condițiilor’

in cartierul Bucura — Uneam se lucrează 
plin la ridicarea noilor blocuri de locuințe.

Foto: Robert TĂVI AN

extracției de cărbune
(Urmare din pag. I)

prilejul adunărilor gene
rale de dare de seamă și 
alegeri în organizațiile de 
partid, și al adunărilor re
prezentanților oamenilor 
muncii care au adoptat tot
odată planuri de măsuri 
concrete cu termene 
responsabilități deci, 
petăm„ nu de analize 
ar fi, ele de exigente, 
planuri de măsuri este
Voie, ei de o 'mobilizare 
exemplară, de acțiuni ho- 
tărîte și ferme pentru 
transpunerea în viață a

cit

geo-: tectonice — condi
țiile se vor îmbunătăți pe 
măsură ce coborâm cu ex
ploatarea la orizonturi
le inferioare — să intro
ducem noi metode de ex
ploatare, noi tehnologii 
de lucru ea de exemplu 
abataje eu front scurt și 
tavan artificial de rezis
tență.

Plin aceste măsuri vrem 
să ridicăm atît nivelul 
productivității muncii 
realizate cit și pioducția 
de cărbune extras, astfel 
incit colectiv ul întreprin
derii noastre să-și reeîș- 
tige locul printre unită
țile fruntașe ale Văii Jiu
lui. Vrem ca în cinstea 
marelui forum al comu
niștilor români — Con
gresul al NIII-lea al 
partidului — să raportăm 
creșterea producției de 
cărbune extras peste ni
velul atins până acum.

I

1
I

măsurilor adoptate. Pro
blema nr. 1 rămîne pune
rea in valoare a capacită
ții organizatorice a con
ducerilor formațiilor de 
lucru, ale conducerilor sec
toarelor și chiar de între
prinderi. Reprezentanții, 
specialiștii C.M.V.J. care 
sînt repartizați pentiu 
sprijin la întreprinderile 
miniere, să acorde acest 
sprijin prompt și mai ales 
eficient, iar acolo unde 
este nevoie —- și realiză
rile din luna trecută de
monstrează că este nevoie 
—- trebuie să intervin;! e- 
nerglc, hotărît, chiar con
ducerea combinatului. Nu
mărul destul de ridicat ai 
cadrelor tehnice cu expe
riență din cadrul combi
natului trebuie să-și aducă 
o contribuție mai mare la 
redresarea, situației pen
tru că este absolut 
necesară și cît mai 
urgentă redresarea situa
ției producției de cărbune 
extras.

LUPENI 
coordonate ale

unor 
importante 
realizări 
edilitar- 

gospodărești 
(Urmare din pag. 1)

lucrări și acțiuni gospoda- 
t» *,t> și de ««•■"j nu re •• 
c ra ului î> alr?’ i ot; lă 
■>r 50 m li <«i t 1< Pt -c - 
rea realizării r s<- ă
la acțiuni de curățenie în 
cartiere și ârt re . ulale, 
plantări d< arbori, arbuști, 

duri v 
răț și reconditionarea 
zonelor verzi și a spațiilor 
plantate, demolări de imo
bile, diverselucrări de să- 
pătur , nivelări, transport 
părnî nt. vegetal și amend
are de

Printre 
pJaj il general d.< ifrt mi- 
sețare, s-au realizat mo- * 
dernizarea d rumul ui de ac
ces din cartierul Ștefan, 
afri'enajarea : sălii de sport 
din cadrul clubului sindi
catelor, staționarul de că
lători din piața 6 August, 
a drumului de acces spre 
zona de agrement Brăița, 
construirea atelierului de 
la Școala generală nr. 3, 
drumul de acces din stra
da Viitorului, din zona 
liceului de chimie, între
țineri și reparații mobilier 
stradal, transportul a 8000 
tone pămînt vegeta) pen
tru amenajarea noilor zone 
verzi. La realizarea acestor 
obiective, o contribuție 
deosebită au avut colecti
vele preparației, I.F.A. Vîs- 
coza, E.G.C.L., Brigada 4 
I.A.C.M.M., Brigada 40 
A.C.M., minți? Lupcni, 
Bărbăteni și școlile genera
le și liceele din localitate.

Conștient de sarcinile ce 
le revin în spiritul pro
iectului de Directive, Con- 
siliul popular a] orașului 
Lupeni, biroul executiv, a- 
paratul propriu și de spe
cialitate, împreună eu toți 
cetățenii vor munci cu dă
ruire și răspundere pentru 
realizarea obiectivelor so- 
cial-economice reieșite din 
planul de dezvoltare 
nomico-socială în profil 
teritorial, vor întreprinde 
acțiuni consecvente’ privind 
gospodărirea și înfrumuse
țarea orașului nostru, ast
fel incit Lupenful să facă 
noi pași pe calea dezvol
tării edilitar-gospodărești 
—■ pe măsura progresului 
său eeonomico-soeial.

FOTBAL, DIVIZIA A

Jiul a cedat ta limită în fața
fotbaliștilor craioveni

Joi, la Craiova, în pre
zența a 15 000 de specta
tori, s-au- întîlnit formați
ile Universitatea din loca
litate și Jiul Petroșani, în- 
tr-un meci eontînd pentru 
etapa a 11-a a campiona-

I
I

■ CURSURI. B.T.T. 
Deva — Filiala Petroșani 
continuă să facă înscri
eri pentru cursurile de 
ghizi turistici. Informa
ții suplimentare se pot 
obține de la sediul filia* 
lei din Petroșani. (N.T.)

■ SPEOLOGICA. La 
invitația cercului de spe
ologie „Hidrocarst“ din

Vulcan, redactorul 
vistei de . specialitate 
„Speotelex", Paul Mătoș, a 
vizitat între 27—29 octom
brie, împreună cu membri 
cercului din Vulcan, peș
tera Alunii Negrii, zona 
carstică Crivadia și carstul 
de la Cetatea Boli. Acțiu
nea a avut ca scop cunoaș
terea carstului din Valea 
Jiului, precum și strânge
rea relațiilor de prietenie 
cu cercurile speologice din 
țară. (I. Bor).

■ RECORD... DE. GEMENI. De la Oficiul stă
rii civile din Petroșani am aflat că în ultima săp- 
tămînă a lunii octombrie la . secția Maternitate de 
la Spitalul municipal Petroșani, trei mame ținere au 
adus pe lume cîte doi copii gemeni. Fericitele mame 
sînt Viorica Rămneamțu (Corina și Violeta), Maria 
Eugenia Stroe (Antonela și Claudia) și Luereția Ci- 
vitu (Claudiu-Andrei și Claudia-Andreia). Cu acești 
gemeni numărul copiilor care au văzut lumina zilei 
la această secție, în cele 10 luni din acest an, a ajuns 
la 1175. Numărul căsătoriilor încheiate la, oficiul 
stării civile este de. 350. Tinerii care sînt înscriși la 
această cifră se numesc Vașile Pop și Doina Făran. 
(G.B.)

■ POTRIVIT TRADI
ȚIEI, la Uricani, în fie
care an, în prima sîmbă- 
tă a lunii noiembrie, se 
organizează „balul stru
gurilor". O asemenea 
manifestare este pregă
tită și pentru 3 noiem
brie a.c., de comitetul o- 
rășenese al femeilor și 
clubul pensionarilor din 
Uricani. (FI. Bejan, Uri
cani)

tului diviziei A la fotbal. 
Fotbaliștii craioveni 
terminat învingători 
scorul de 1—0 (1—0), 
cui gol fiind marcat 
li im eseu,

Miercuri, în 
celeiași etape, 
București a dispus cu 
(1—0) de S.C. Bacău.

Celelalte partide 
rundei a 11-a se vor 
pută duminică.

in min. 31.
cadrul a- - 

Dinamo 
2—0

Rubrică realizată de 
Gheorghe BOȚEA

ale 
dis

puta duminică, înecpînd de 
la ora 14,00, după urmă
torul program: Politehni
ca Timișoara — Sportul 
studențesc București; Stea
ua București — Corvin ul 
Hunedoara; F.C. Bihor — 
F.C. Olt; F.C. Argeș Pi
tești — A.S.A. Tg. Mureș; 
Politehnica Iași — 
București; F.C. Baia 
re — Gloria Buzău;

Rapid 
Ma- 
Ch i- 

mia Rin. Vîleea — F.C.M.,
Brașov.

(Agerpres)
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In cei aproape 20 de 
ani care au trecut de Tă 
Congresul al TX-lea, '■ în 
municipiu ș-au construit 
peste 27 000 apartamente, 
numai în "acest cincinal 
fiind edificate peste 7 900, 
fondul de locuințe îiisu- 
mînd, așa cum s-a remar
cat în recenta sesiune a 
Consiliului popular mu
nicipal, 41 000 aparta
mente aflate în 3135 de 
i mobile. Aceste realizări, 
care contribuie la ridica
rea gradului de confort 
urban, implică multă res
ponsabilitate în întreține
rea și gospodărirea fon
dului locativ 
La această acțiune w 
sînt implicați mai inulți 
factori, în principal con
siliile populare orășenești, 
subunitățile I.G.C.L. și 
cele 86 asociații de loca
tari constituite în baza 
Decretului 387/1977. Cu 
toate că s-au obținut re
zultate satisfăcătoare . în 
întreținerea și conserva
rea locuințelor, totuși în 
Valea Jiului mai sînt 210 
apartamente neocupate, 
din care 139 necesită re
parații. Numai în acest 
an s-ati alocat 22 milioa
ne lei pentru reparații 
capitale Și 3,2 milioane

pentru reparații curente, 
IrG.C.L. și unitățile sub

ordonate executînd un ma
ro volum de lucrări: izo
lații la 131 terase, elimi
narea fenomenului . de 
condens la 139. aparta
mente, remedieri . lâ . ins
talațiile sanitare în 70 , i- 
mbbile, evacuarea apei 
din 44 . subsoluri tehnice 
si altoie.. . ■ *>•

ale localităților municipiu
lui,- a ipăiut si se mamfeș- . ..... .........................
tă... o. 11 uc tuație crescîndă, ' plj ce mai mult și 
așa cum spuneau tovarâ-

'șii Alexandru Todor, Far- 
.1 kaș Emcrich,' . Constanța 

Stan, a familiilor din zo
nele periferice, cu ' con- _ îor și realizarea diverse- 

. secințc negative mai iv
ies asupra' apartamente
lor de, la parter și ulti
mele etaje. Este . necesa-

; A ț o c ) a ț i i 1 e de 
locatari trebuie să se.im- 

activ 
în gospodărirea fondului 
locațiv, fie prin mobi
lizarea cetățenilor, la gos
podărirea apartamente^

Ț

întreținerea și buna gospodărire 
a fondului locativ 

datorie morală a fiecărui cetățean
Intietinerea corespun

zătoare' a fondului locativ 
este o datorie morală, în 
primul rînd pentru fie
care cetățean. Dacă în 
majoritatea cdvîrșitoare 
oamenii muncii îșî îngri
jesc apartamentele, • mai 
sînt și ’locatari care fie 
că sînt neglijenți în gos
podărie, Tie că, solicitând 
diverse liidrări' necesare, 

specialiștii E.G.C.L.'-Ului nu 
le execută la calitatea ce
rută. In. .ultimii ani, de 
cînd se construiesc locu
ințe în centrele civice

ră și mai , multă exigen
ță în acțiunea de predă^ 
re și preluare a aparta
mentelor, așa cum pre
ciza tovarășul, Dariidics 
Fnderich. , F a p t u 1 
că în Valea Jiului, mai 
sînt încă multe aparta
mente, libere și: degrada
te' provine, din lipsa .

: unui control., riguros și 
permanent din. partea a- 
genților de fond locativ 
și lucrătorilor investiți, 
cu astfel de atribuții la 
e o uș ii i i l e popu
lare.

lor acțiuni edilitar-gos- 
podărești, fie prin conti
nua colaborare cu unită
țile E.G.C.L., scmnalind 
deficiențele în alirnenta- 

. rea cu apă caldă și rece, 
în țermoficare etc. Numai 
printr-o astfel de colabo
rare. observau deputății 
George Dîrlea și Gheor- 

. 'gtie. Benea, se poț reali- 
■ za asanarea subsolurilor 

blocurilor (la Vulcan și 
la Lupeni "fiind transfor
mate în; boxe pentru ce
tățeni), eliminarea nea
junsurilor ; în alimenta
rea, cu căldură, apă . rece 
și .caldă, acțiuni de dezin- 
feițare și deratizare, etc.

Preocupările pentru 
gospodărirea ' rațională a. 
întregului fond locativ 

; Șl", asigurarea gradului 
de confort urban, consi
liile populare și între
prinderile de resort tre
buie să le completeze cu 
susținute acțiuni de edu
cație cetățenească.

T. SPATARU

defecte. Și numărul aces- 
nită, firmele eonstructoa- tora crește mereu, niaga
re de aparate electronice, zinele de specialitate fiind
îespectiv, Tehnoton — depozitarele ttnor astfel '
Iași și Electronica — Bucu- de aparate a căror repara-
ivști, au înființat în marea re este amînată mereu,
majoritate a orașelor țării lată de ce sugerăm Direc-
reprezi-ntanțe pentru dvpa- comerctole a munici-
narea aparatelor aflate în 
termen de garanție. Bine
înțeles că și în Valea Jiu
lui au fost înființate ast
fel de reprezentanțe. Nu
mai că datorită insuficien-

de Di- 
muni- 

cipiului, acestea au primit 
orașele 

Electro-

Printr-o măsură bineve
nită, firmele ronștructoa-

tei atenții acordate 
recția comercială a

spații de lucru în
. Petroșani, firma
, nica, și în Vulcan, firma 

Tehnoton. Deci dacă ' un 
cetățean cumpără un apa
rat de radio de la Petrila, 
trebuie să meargă cu el 
pînă la Vulcan. La fel se 
întîmplă și cu televizoarele

piului să găsească soluții 
adecvate pentru elimina
rea unor astfel .de situații, 
astfel încît oamenii să nu 
mai fie puși pe drumuri. 
Una din ele ar fi amena
jarea unor spații de de
panare în incinta magazi
nelor mari din orașe sau 
poate Direcția comercială 
găsește alta. Așteptăm și 
noi, la fel ca toți cetățe
nii Văii Jiului, răspunsul 
cuvenit.

• Gh. CHIRVASA

1

V
T. _______ ț

APA POTABILĂ! j

I

Gospodârițî cu răspundere 
și chibzuințăi

Ii(I
| rea cu apă potabilă, • întreprinderea de gospodărire 

i. * comunală și locativă Petroșani face un apei insis- 
i tent către toți consumatorii individuali și colectivi

In urma unei perioade îndelungate în care pre
cipitațiile au fost insuficiente pentru refacerea re
surselor de apă, atît în barajul de la. Valea de Pești, 
cît și la’ celelalte surse de captare, nivelul apei pen
tru alimentarea localităților Văii Jiului este foarte 
scăzut (cincizeci la sută din capacitate).

In vederea prevenirii perturbațiilor în alimenta-

din Valea Jiului să gospodărească cu răspundere și 
chibzuință apa poțabilă. (

CETĂȚENI I
EVIȚAȚI ORICE RISIPĂ ’
ESTE IN INTERESUL NOSTRU» AL TU

TUROR, SA GOSPODĂRIM JUDICIOS APA 
POTABILĂ!

Duminică, 4 noiembrie
8,30 Odă partidului.

Cenaclul literar al 
elevilor.
Almanahul familiei 
De strajă patriei,-’ 
Viața satului (color). 
Muzica pentru toți. 
Lumea copiilor.
Telex.

10,00
11,15
11,45
13,00
13,05 Album duminical (eo-

■ lor).
18,30 Micul ecran pentru 

cei miei.
Copiii' în orașul lor. 

18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal (parțial 

color).
19,20 O' epocă, un condu

cător, o țară.
— Al XIH-lea Congres 

f al P.C.R.
— Nicolae Ceaușescu — 

t ctitor al unei econo- 
t roii dinamice, moder- 

ne, înfloritoare. 
Cînțarea României.''
Film artistic
Explozia
Producție a studiou
rilor cinematografi
ce .București" (co
lor).
Telejurnal 

color).' 
închiderea 

mului.

2-1,50

22,00

(parțial

progra-

Luni, 5 noiembrie
20,00 Telejurnal (parțial 

color). . __ __

Deșeuri de hîrtie neridicate, la blocuri, 
iar la centrul de colectare, restanțe

tinate depunerii hîrtiilor tori. Cînd se umplu, loca- 
că pînă în momentul ridică- tarii le duc în spatele blocu-
re- rii. Astfel de containere lui și dau foc la hîrtii —

colectare, achi- ău primit și locatarii celor
16 scări ale blocurilor ce 
formează asociația 5A din 
cartierul Aeroport Petro
șani. Au primit și Ie folo
sesc, în marea majorita
te a cazurilor, pentru de
punerea deșelirilor de hîr
tie. Miercuri, 17 octombrie 
a.c. am văzut cîteva din

' ; ‘ _ > care tainerele respective
vorbim pline ochi cu hîr
tii. In scara în care se a- 
flă sediul asociației 5A, 
lîngă un container pentru 
hîrtii plin, l-am întîlnît pe 
Constantin Bursuc, pre
ședintele asociației. I-am 
exprimat nedumerirea noas
tră, la care ne-a relatat :

— De doi ani, de cînd 
le-ma primit, nu - au fost 
golite niciodată de colec-

Menționam într-lln ar
ticol publicat recent 
Centrul municipal de 
cuperare, 
ziții și desfacere a materi
alelor refolosibile a acu
mulat pe primele opt luni 
din 1984 o ’restanță 
de sarcina de plan ] 
șeurile de hîrtie de 
tone. Ne-a surprins 
tă mare cantitate, 
proaspătă imaginea 
dârelor de hîrtie de 
lingă containerele de 
ziduuri, a rugurilor și 
lor de fum (în care 
tea dispar uneori, împre
ună cu vopseaua de pe pe
reții containerelor, , lăsînd 
loc nestingherit ruginii. 
Tot atunci relevam uti
litatea măsurii de încre
dințare de către C.R.C.A.D. 
asociațiilor de locatari a 
containerelor speciale des*

față
la de-
90 de 
aceas- 
avînd 
mal-

pe containerele despre 
re- 

nori- 
aceș-

ne-a mărturisit interlocuto
rul.

Iar la C.R.C.A.D. crește 
restanța la indicatorul de 
plan deșeuri de hîrtie. care 
trebuie colectate și trimjse 
fabricilor pentru a le trans
forma în produse noi. Ce
va nu este în ordine. Da
că tot a încredințat con- 

aso- 
ciațiilor de locatari, e de 
neînțeles de ce conducerea 
C.R.C.A.D. nu se 
și de golirea lor 
această măsură, 
tă și demnă de 
să-și finalizeze 
în cantități de hîrtie spo
rite colectate de la popu
lație. (T. Vrînceanu)

preocupă 
pentru ca 
bineveni- 
apreciere, 

eficiența

Răspundem 
cititorilor

■ GII. BOZU, Lupenir

l'K 
M

O.'

Sesizarea dv cu privire la. 
noul local al poștei dil». 
Lupeni este neîntemeiată. ■ 
Vă sugerăm o documenta*, 
re mai consistentă și în 
cunoștință de cauză din 
care să nu omiteți o con
sultare la fața locului, ca 
factorii răspunzători. Alt
fel sesizările dv se dove
desc lipsite de conținut.

■ VASILE GRAUR, L*. 
peni: Avem asigurări cik' 
necazurile dv cu persona
lul magazinului alimentar 
de la piața nouă nu vor 
mai exista. Este, totuși» ' 
nevoie ca și dv să dovediți 
mai multă înțelegere și mai 
multă disciplină în relați-, 
ile cotidiene cu personalul 
din comerț.

20,20 ; Actualitatea în eco
nomie — Congresului 
al XHI-lea — fap
tele de muncă ale
țării.

20,35 Tezaur folcloric (< o- ,
22,10lor). ' 

21,05 Roman foileton
Marco Polo

: Episodul 4 (color).
21,55 Orizont tehnico-ști- 

ințific — știința în 
. avangarda progresu-' 

lui economico-social.
— Al XII 1-lea Congres 

al P.C.R. (obiective 
ale cercetării știin
țifice românești cu
prinse în . proiectul 
de Directive ale ce
lui de-al XHI-lea
Congres al P.C.R.

22,20 Telejurnal (parțial
color).

22,30 Închiderea programu
lui.

O nouă calitate în 
dezvoltarea eeono- 
mico-socială a țării.

" Teatru TV.
Arborele genealogic 
de Lucia Demetrius.
In frunte comuniștii
— Drumul -spre înal
ta performanță.
Telejurnal

• color).
22,30 închiderea 

mului.

. 20,35

22,20 (parțial

progra-

Marți, 6 noiembrie 
15,00 Telex.

15,05

15,30
15,40

16,00
16,30

20,00

20,20

Amfiteatru studen
țesc.
Desene animate.
Festivalul național 
„Cînțarea României".
Universul
închiderea 

mului.
Telejurnal 

color).
Congresul al
— Congresul al XHI- 
lea. Trepte de pro
gres și civilizație. ,

femeilor, 
progra-

(parțial

XII-lea

20,50 Film artistic
Caruselul'
Premieră pe 
Producție a 
rilor sovietice

țară, 
studioii- 

(color), 
22,00 Magistrale ale socia

lismului — 
pe harta țării.

22,20 Telejurnal (parțial
color).

22,30 închiderea progra
mului.

înflorirea personali
tății umane. .

21,00 Film artistic.
Profesorul suplinitor
Producție a studiou
rilor iugoslave.
Premieră TV (color).

i Jiterar-artis-Noi orașe 21,55 Revista 
lieă TV 
Al XHI-lea Congres 
al P.C.R.
Partidul, ctitor de 
cultură socialistă.

(parțial

PROGRAMUL Țy
Miercuri, 7 noiembrie

13.30 Telesport.
15.20 Emisiune în limba 

maghiară (parțial co-
- lor). • _>

16.20 Seara televiziunii so
vietice. (color).

17.30 închiderea 
mului.

20,00 Telejurnal 
color).

20.20 Congresul
— Congresul 
lea.
Trepte de progres și 
civilizație. 
O nouă calitate în 
dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării. 

20,35 Cu a tinereții vîrstă, 
partid îți mulțumim 1 
Cîntece patriotice și 
revoluționare. .

Joi, 8 noiembrie
Telex.
Omul și sănătatea. 
Studioul tineretului. 
Desene animate, 
închiderea, 
mului.

20,00 Telejurnal
color).

(parțial 20,20 Actualitatea
nomie. .
Congresului al
lea — faptele 
muncă ale țârii.

20,35 Un partid avem 
țară.
Cîntece patriotice 
revoluționare.

20,45 Congresul al XH-lea 
. — Congresul al XIH- 
lea.
Trepte de progres Și 
civilizație.

15,00
15,05
15.20
16.20
16,30 progra-

al

progî'a-

XH-lea 
al XIII-

> Telejurnal 
color).

1 închiderea 
inului.

progra-

co-socială a țării, 
împliniri și 
tive.
Al XIH-lea 
al P.C.R.
Azi, județul 
Confirmarea deplină 
a politicii internațio
nale a partidului și 
statului nostru.
Noua geografie a pa
triei socialiste în fii-' 
mele cineaștilor noș-‘ - 
tri. Ai ri’rțM'-' ■

22,15 Telejurnal (parțiali

20,40

21,15

perspec-

Congres

Botoșani.

15,00
15,05

15,25

Vineri, 9 noiembrie
Telex,
Citadele ale învăță- 
mîntului românesc.
Viața culturală —-

manifestări’ cultura 1- 
artistice organizate 
in cinstea Congresu
lui al XHI-lea 
P.C.R.

(paițial 15,40 Desene animate.
15,50

în eco- 16j00

XIII-
de 16,30

Și 20,20

al

progra-

(parțial

al XH-lea

color).
22.30 închiderea progra-» 

inului.

Sîmbătă, 10 noiembrie
13.30 Telex.

La șfîrșit de săptă- 
înînă (color). 
Săptămîna 
Ilichidei ea 

mului.
Telejurnal 

color).
Noi și .copiii

16,45
17,00

10,00

politică, 
progra-

(parțial. ■

noștri.
19,35 Teleenciclopedia. 
20,00 Film artistic.

Undeva... sub soare
Cu Harry Belafonte. 
(color).

21,50 Pe aripile muzicii (co
lor).
Telejurnal (parțial 

color).
Dac-ai ști ce este do
rul. Romanțe și me
lodii îndrăgite. (co
lor).
închiderea progra
mului.

22,25

22,40

La volan.
Emisiune în limba 
germană (parțial co
lor).
închiderea 

mului.
Telejurnal 

color).
Congresul
— Congresul, al XIH- 
lea.
Trepte de progres și 
civilizație. ,
O nouă calitate în 23,00 
dezvoltarea economi-
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nite față de partid, de se- 
cretarui său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Primul obiectiv înscris 
în agenda vizitei a fost 
Centrul de cercetare ști
ințifică și inginerie tehno
logică pentru semiconduc
toare, unitate în care Se 
desfășoară o intensă acti
vitate de cercetare și mi- 
croproducție pentru com
ponente electronice semi
conductoare din f..... 
diodelor, tranzistoarelor, 
circuitelor integrate, pre
cum și în direcția reali
zării utilajelor necesare 
fabricării acestor produ
se. /■

Tovarășul N i c o 1 a. e 
Ceaușescu a 
fost primit cu mare bucu
rie de cei care lucrează în 
această unitate, de alți 
oameni ai muncii de pe 
platforma electronicii de 
la Băneasa.

Prin intermediul unor 
grafice, utilaje perfecțio
nate și produse, gazdele 
au prezentat evoluția prin- 

■ cipalilor indicatori de 
eficiență ai cercetării .și 
producției, arătînd, între 
altele, că valoarea pro- 
ducției-marfă realizate 

erește în acest an cu pes
te 40 la sută față de 1983, 
obținîndu-se beneficii de 
peste 28 milioane lei.

Apreciind rezultatele ob
ținute, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se 
acționeze ; în continuare 
pentru scurtarea ciclului 
cercetare - proiectare - pro
ducție, subliniind că în 
acest mod, va crește efici- 

, ența întregii activități de 
«ercetare, se va accelera 
introducerea progresului 
tehnic în întreaga econo
mie. Analizînd activita
tea de cercetare și micro- 
producție, secretarul ge
neral al partidului a ară
tat că se impune o legare 
mai strînsă a rezultatelor 
cercetării de retribuție, 
pr-ecizînd că este 
necesar să se introducă a- 
cordul global și pentru 
specialiștii din cercetare, 
așa cum s-a procedat în 
sectorul microproducției.

De asemenea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a sub
liniat necesitatea asimilă
rii într-un timp cit mai 
scurt în fabricație a ma
terialelor pentru micro
electronică, în special a ce
lor pure și extrapure, care 
încă se mai importă. A- 
preciind rezultatele obți
nute în direcția tipizării 
circuitelor integrate, 
cretarul 
dului a 
ducă în 
tiv cele 
duse și 
rabile cu cele 
plan mondial.

Au fost examinați, apoi, 
principalii indicatori 
programul special pe 
rioada 1986—1990.

Reținînd cu atenție

se- 
general al parti- 

cerut să se intro- 
procesul prodUc- 
mai avansate pro- 
tehnologii, compa- 

similare pe

răspundere indicațiile pri
mite, cadrele de condu
cere, specialiștii prezenți 

< s-au angajat să ridice ca
litatea cercetării științifi
ce, a proiectării și ingine
riei tehnologice la nivelul 
exigențelor actuale ale pro
ducției, să sporească 
ciența întregii 
a unită 
aducîndU-și o 
ție sporită la . . . .
progresului tehnic și teh- , ganizate la intrarea în ins- 
nologic în economia romă- titut, directorul acestuia 

prezintă modul în ca
re au fost transpuse în 
viață sarcinile trasate de 
secretarul general al parti
dului cu prilejul vizitei din 
iunie ' 1983 în această uni
tate de cercetare, direcțiile 
de activitate pentru perioa
da 1984—1985 și în pers
pectivă.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost invitat să 
viziteze în continuare sec
ția de microproducție a 
institutului, unde ău fost 
expuse o serie de e- 
chipamente realizate pe e- 
lemente tipizate, precum 
și sectorul de scule.

Felicitînd colectivul ins
titutului pentru rezultate
le obținute, secretarul ge
neral al partidului a cerut 
ca întreaga tematică de
cercetare să pornească de 
la ceea ce este nou pe
plan mondial, să se diver
sifice aparaturile pentru 
dferite sectoare de activi
tate, inclusiv prin realiza
rea unor produse de mai 
mici dimensiuni, să se a- 
corde o atenție deosebită 
înfăptuirii programului de 
comunicații prin satelit, să 
fie stimulată întreaga ac
tivitate de cercetare prin 
aplicarea cu mai multă 
hotărîre a acordului global. 

Următorul obiectiv al vi
zitei de lucru a 1 
întreprinderea de calcula
toare electronice, unitate 
reprezentativă a industriei 
noastre socialiste 

începută în cadrul unei 
expoziții, care reunea cele 
mai recente produse ale 
întreprinderii, Și conți- 
nuată în cîteva secții de 
fabricație, analiza s-a con
centrat asupra unor pro- 

privind 
promovarea susținută a teh
nicii de calcul în toate ra
murile economiei națio
nale.

Directorul întreprinderii 
a prezentat modul în care

duse de înaltă 
performanțe 
competitive pe 
național.

In continuare, secretarul

calitate, eu 
superioare, 
plan inter-

efi- 
activități, 

ț i i lor, 
contribu- 

promovarea

rie tehnologică pentru e- 
lectronică, rod al gîndi- 
rii novatoare, al preocu
pării permanente a secre
tarului general al partidu
lui pentru dezvoltarea ra- general al partidului a vi- 
murilor industriale de zităt întreprinderea „Aver- 
vîrf, purtătoare în cel mai sa“ ■ .
înalt grad ale progresu
lui tehnic.

Cu ajutorul unor 
grafice și panouri, al unei 
reprezentative expoziții or

familia nească.
Vizita de lucru a conti

nuat la întreprinderea de 
piese radio și semiconduc
tor! — Băneasa, situată în 
imediata vecinătate a Insti
tutului de profil.

In centrul analizei pur
tate cu specialiștii între
prinderii s-au situat 
bleme legate de modul 
se aplică rezultatele 
cetării în producție, 
se acționează pentru 
movarea în continuare 
progresului tehnic, 
sificarea și modernizarea 
producției, creșterea cali
tății și competitivității pro
duselor, sporirea eficienței 
întregii activități.

Printre realizările de 
seamă ale unității, ce se 
regăseau și în cadrul ex
poziției organizate cu acest 
prilej la intrarea în secția 
de circuite integrate, au 
reținut atenția familiile 
da tranzistoare de putere 
cu performanțe deosebite.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat 
că sarcinile de plan pe 
perioada care a trecut din 
acest an au fost îndeplini
te și depășite la , toți indi
catorii cu 
sînt mult 
anul 1983.

Vizitînd 
integrate 
cu siliciu, 
neral al 
informat 
I.P.R.S. — Băneasa a tre
cut la fabricarea 
componente 
destinate 
speciale și a tranzistoarelor 
de comutație și înaltă ten
siune, produse deosebit 
de solicitate în cadrul pro
ceselor de automatizare și bleme esențiale 
robotizare.

Apreciind realizările ob
ținute, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se 
acționeze cu hotărîre pen
tru dezvoltarea producți
ei de componente, astfel 
încît pînă în 1990 să 
rezolvate problemele 
gate de materiile prime 
echipamentele specifice a- 
cestei industrii. Totodată, 
a arătat că este necesar 
să fie realizate echipamen
te cu un înalt grad de teh
nicitate și automatizare, la 
nivelul celor mai de sea
mă creații de acest fel pe 
plan mondial, la produce
rea cărora să-și aducă con
tribuția și alte ramuri de 
vîrf ale economiei hoastre.

In continuare, a 
vizitat Institutul de 
cetare științifică și ingine-

pro- 
cttm 
•cer*, 
cum 
pro- 

a 
diver-

toate că acestea 
sporite față de

secțiile circuite 
și ' tranzistoare 
secretarul ge- 

partidului este 
că, de curînd.

unor
profesionale 

programelor

fie 
le-

Și

din
pe fost 

cer-
Și

fr ILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Trecătoarele iu
biri; Unirea: Povestea 
călătoriilor; Parîngul: 
Marfă furată.

LONEA: Păcală, I—II. 
ANINOASA: 

de curcubeu.
VULCAN — Luceafă

rul: Un american la Pa
ris.

LUPENI — Cultural: 
Scopul și mijloacele.

URIC ANI; Cartierul
veseliei.

TV
15,00 Telex. 15,05 Pro

fesiuni prioritare în ju
dețul Prahova. 15,30 Via
ța culturală. 15,50 La vo
lan. 16,00 Emisiune 
limba germană 
20,00 Telejurnal
20.20 Țara întreagă 
tîmpină Congresul 
XIII-lea al Partidului Co-

Baloane munist Român. 20,35 Cîn- 
tarea României (c.). 20,50 
împliniri și perspective. 
21,25 Confirmarea de
plină a politicii interna
ționale a Partidului și 
statului nostru. 21,45 Te- 
lefilmoteca de aur (p.c.).
22.20 Telejurnal (p.c.).

m
(p.c.). 
(p.c.).

in- 
al

ze, pînă în 1985, tehnologia 
necesară pentru automati- 
zarea întregului proces teh- . punct linii de 
nologic de la turnătoria în- : 
treprinderii „Aversa".

Vizita la întreprinderea 
„23 August" s-a desfășurat 
în aceeași atmosferă entu
ziastă, de vibrant patrio
tism. - ■ - • > -.

Dialogul , tovarășului 1/1 cu eforturile ce trebuie 
Nicolae Ceaușescu cu spe
cialiștii de aici s-a axat 

1 pe principalele aspecte ale 
dezvoltării, în continuare, 
a producției de compre
soare, locomotive și mo
toare, îmbunătățirii nive
lului tehnic și calitativ al

tît Ia compresoare cît și Ia 
motoare, să fie puse la 

" s producție 
speciale pentru fiecare tip 

- în parte. p ■pp';::--;
Vizita a continuat la 

secția de montaj a locomo
tivelor, unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apre
ciat că se impune ca, para- 

depuse pe linia sporirii vo
lumului fabricației, să se 
aibă în vedere în , perma
nență atît modernizarea 
continuă a produselor cît 
și estetica lor

A fost examinat apoi 
modul de organizare a ac
tivității în turnătoriile de 
oțel și fontă. Apreciind că 
munca în aceste sectoare 
importante nu se desfă
șoară în concordanță cu 
posibilitățile existente, s-a 
cerut să se ia măsuri ur
gente pentru reorganiza
rea spațiilor de producție, 
extinderea mecanizării o- 
perațiilor cu volum mare 
de muncă fizică, să se a- 
dopte soluțiile necesare în 
scopul îmbunătățirii con
dițiilor de muncă.

In legătură cu dezvoltâ-

— unitate specializată 
în fabricarea pompelor cen
trifugale destinate econo
miei naționale și exportu
lui.

Vizita în această impor
tantă unitate industrială a 
prilejuit o analiză apro
fundată a modului în care 
oamenii muncii de aici au 
transpus în practică indi
cațiile date de secretarul lulul
general al partidului cu acestora***^ ’
prilejul vizitei precedente, s_a vizitat mai întU sec- 
din august 1982, a sarcini- ț;a de prototipuri, capaci
tor ce le revin din pro- țațe reayzatg ja indicația

secretarului general al 
partidului. In cadrul expo
ziției organizate aici 
fost înfățișate cele 
noi realizări ale acțiunii de 
asimilare de noi produse 
cu caracteristici superioa
re competitive pe plan 
mondial, de aplicare a u- 
nor tehnologii moderne, 
menite să asigure sporirea 
productivității muncii.

Modul în care se acțio- rile prevăzute pentru acest 
nează pentru continua spo
rire a calității produselor 
este pus în evidență și la 
secția de utilaje complexe.

Pe parcursul vizitării 
secției mecanică II au fost 
examinate stadiul înde
plinirii programelor de 
asimilare a noilor tipuri de 
compresoare și motocom- 
presoare, măsurile ce se 
impun pentru perfecțio
narea activității în acest 
domeniu. Au fost prezen
tate cele mai recente mo
dele de compresoare cu 
puteri ridicate pentru ga
ze, unele specializate pen
tru lucrul în medii puter
nic corosive.

Secretarului general al 
partidului îi sînt înfățișate 
preocupările colectivului 
secției în direcția măririi 
gradului de tipizare a re
perelor și subansamblelor, 
extinderii procedeelor efi
ciente de lucru. Aceleași 
preocupări sînt evidente și 
în sectorul motoare.

Secretarul general 
partidului, a apreciat 
fluxurile de producție, în
deosebi cele de prelucrare 
prin așchiere, nu cores
pund din punctul de vede
re al nivelului tehnic ce
rințelor sporite ale pro
gramelor de fabricație a 
motoarelor și a cerut să se 
organizeze linii moderne de 
mașini-unelte, să se extin
dă folosirea mașinilor-a- 
gregat, a celor specializate, 
să crească gradul de auto
matizare a operațiilor de 
prelucrare, conducătorul

prilejul vizitei precedente,

lor ce le revin din t 
gramele prioritare apro
bate pentru diferite ramuri 
ale economiei naționale.

In timpul analizării ca
racteristicilor tehnice ale 
unor noi tipuri de pompe, 
tovarășul Nicol a e 
Ceaușescu a cerut să se 
acorde, în continuare, o 
atenție deosebită calității 
pompelor în mod deosebit 
celor destinate termocen
tralelor, să se ridice pa
rametrii tehnici și calita
tivi astfel încît pompele să 
funcționeze fără întreru
peri și în condițiile grele 
de exploatare.

Apoi, a fost vizitată tur
nătoria, sector hotărî tor 
pentru întreaga activitate 
a întreprinderii.

Urmărind îndeaproape 
procesul de organizare a 
producției și a muncii în 
turnătorie tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut conduce
rii ministerului de resort 
și întreprinderii să ia mă
suri urgente pentru orga
nizarea la „Aversa" a u- 
nei turnătorii automatiza- 

fost te pentru repere de serie 
care să folosească apoi ca 
prototip pentru toate uni
tățile din țară. De aseme
nea, a indicat să fie ame
najată o secție specială 
pentru turnarea pieselor u- 
nicat. S-a vizitat apoi, a- 
telierul unde se produc 
pompe pentru energetica 
nucleară.

întreprinderea de meca
nică fină, următoarea uni
tate vizitată asigură eco
nomiei naționale peste 90 

' ! de
con-

au 
mai

sector, secretarul general 
al partidului a indicat ca 
noile capacități să fie or
ganizate astfel încît să 
poată fi adoptate tehnolo
giile cele mai moderne.

La încheierea vizitei to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că întreprinderea 
„23 August", care are Un 
colectiv harnic și talentat, 
ce a acumulat o bogată ex
periență, cu o organizație 
de partid puternică, în 
care activează mai bine de 
5000 de comuniști, trebuie 
să fie o întreprindere mo
del, o adevărată unitate e- 
talon în domeniul construc
țiilor de mașini.

Conducătorul partidului 
și statului nostru a fost 
primit de colectivele de 
oameni ai muncii din în
treprinderile și unitățile de 
cercetare vizitate cu cele 
mai calde sentimente de 
dragoste și respect. Peste 
tot i-au ieșit în întîmpina- 
re cu steaguri roșii și tri
colore, cu pancarte ce 
veau înscrise urări la 
dresa gloriosului 
tru partid comunist, a pa
triei noastre socialiste.

Reprezentanții conduce
rilor ministerelor, centra
lelor industriale de profil, 
întreprinderilor și institu
telor de cercetări vizitate, 
au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai 
vii mulțumiri pentru indi
cațiile și orientările date. 
Comuniștii, toți oamenii 
muncii din aceste unități 
s-au angajat că vor acțio
na cu toată responsabilita
tea, cu elan revoluționar 
pentru a întîmpina istori
cul eveniment din viața 
partidului și a țării — Con
gresul al XIII-lea al parti
dului— cu noi și impor
tante fapte de muncă.

Mihai, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O 
(2852)

PIERDUT 
bibliotecă șl 
numele Sturza Petru 
Roman Nicolae, eliberate 
de Institutul de mine Pe- 

legitimație de troșani. Le declarăm nule, 
numele Nistor (2851)

ANUNȚ DE FAMILIE

al
că

ia sută din necesarul 
aparate de măsură și 
trol

_ x_______ _____ .. Ministrul de resort
colectivul își îndeplinește ^formează despre felul 
-------j—— ss care se îndeplinește 

cina trasată privind fabri
cația în această întreprin
dere a ceasurilor mecani
ce. Secretarul general 
partidului a cerut să 
luate toate măsurile . 
tru accelerarea producției 
de ceasuri mecanice. . ...

Apreciind realizările co- partidului și statului nps- 
.............................. ' ” tru a insistat asupra nece

sității de a se concepe flu
xuri de fabricație radical 
modernizate, cu o dotare 
nouă, capabilă să asigure 
productivitatea și calita
tea conform programelor 
elaborate. S-a cerut ca, a-

sarcinile deosebite ce îi 
revin în acest sens.

In cursul discuției, gaz
dele au informat, de ase
menea, despre dezvoltarea 
exportului de tehnică de 
calcul românească, despre 
tehnologiile ce vor fi in
troduse în anii următori, 
despre produsele ce vor fi 
fabricate în cincinalul vi
itor.

Apreciind preocupările 
și rezultatele colectivului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se a- 
cprde, în continuare, toată 
atenția realizării Unor pro-

SCHIMB apartament 3 
camere, Cluj, cu similar 
Petroșani. Adresați, Petro
șani, strada Aviatorilor 
Bloc 8/40. După ora 16. 
(2854).

SCHIMB apartament 4 
camere, Petroșani Nord, 
cu 3 camere, zona pieții, 
Hermes. Informații, tele-

Agenția B.T.T. Deva 
încadrează șofer auto- 

pentru 
cabanei 

Infor-

furgonetă TV 
aprovizionarea 
Valea de Pești.
mâții, telefon 41098.

(2850)

a- 
a- 

nos-

in-
în

sar-

al 
fie 

pen-

lectivului de la această 
unitate, tovarășul Nicolae- 
Ceaușescu a cerut specia
liștilor ca, împreună 
ministerul și centrala 
resort, să întocmească do
cumentația și să elabore-

cu
de

a

Mica publicitate declar nulă.
fon 70646, Vulcan, orele PIERDUT livret C.E.C. 

nr. 15-714-13129 pe nume
le Simo Ella, eliberat de 

. C.E.C. Lupeni. II declar 
nul. (2853)

PIERDUT
serviciu pe

18—22. (2837)
PIERDUT legitimație de 

bibliotecă (periodice) nr. 
3416, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O

legitimații de 
periodice pe

tul de mine Petroșani, 
declar nulă. (2844)

PIERDUT legitimație 
bibliotecă (periodice) __
4588, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (2845)

PIERDUT legitimație de 
serviciu . pe numele Tătucu 
Dumitru, eliberată 
IPSRUEEM Petroșani, 
declar nulă. (2847)

de 
nr.

de 
O

SORA Lia, mama, tata, fetele Marcela și Ionela, 
rudele apropiate, anunță cu aceeași durere împlini
rea a 12 ani de la dispariția fulgerătoare a celui care 
a fost un bun frate, fiu, tată

TUDUSCIUC IONEL
Nu te vom uita niciodată. (2380)
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