
Ședința Comitetului Politic 
Executiv ai C.C. ai P.C.R.
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, joi, 31 ianuarie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

Au luat parte membrii Biroului Perma
nent al Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale și Guvernului Re
publicii Socialiste România.

In cadrul ședinței a fost dezbătut și 
aprobat Comunicatul cu privire la înde
plinirea Planului național unic de dez
voltare economico-socială a Republicii So
cialiste România pe anul 1984, care va fi 
dat publicității.

Comitetul Politic Executiv a apreciat 
că rezultatele obținute in îndeplinirea 
planului pe 1984 — cele mai bune 
din actualul cincinal — au asigurat dez
voltarea susținută a industriei, agricultu
rii, a celorlalte sectoare, potrivit preve
derilor celui de-al patrulea an al cincina
lului. In acest sens, s-a subliniat că, în 
cursul anului trecut, industria a consti
tuit, in continuare, factorul dinamizator al 
creșterii economice; in agricultură, deși 
condițiile climatice nu au fost dintre 
cele mai favorabile, s-a obținut cea mai 
mare producție de cereale din istoria 
țării; s-au dat in folosință 
importante obiective care au contribuit 
la întărirea potențialului economic al 
țării. A crescut producția materială. a 
sporit avuția națională, creîndu-se pre
misele ridicării in continuare a nivelului 
de trai și a gradului de civilizație ale 
întregului popor.

Anul 1984 s-a caracterizat prin ritmuri 
mai înalte de producție, a marcat noi 
progrese pe calea îmbunătățirii laturilor 
calitative, a dezvoltării intensive a econo
miei noastre socialiste. Astfel, valoarea 

în perioada 1—8 februarie se desfășoară

Recensămîntul animalelor
Plus 3 500

tone

producțiej industriale nete a crescut cu 
8.4 la sută față de anul 1983, producția 
globală cu 7 la sută, iar producția marfă 
cu 6,7 la sută. Producția agricolă a cres
cut cu 13,3 la sută, față de anul 1983, iar 
volumul total al investițiilor cu 6,1 la 
sută. Productivitatea muncii in industria 
republicană a sporit cu 7,1 la .sută.

Realizările obținute anul trecut au de
terminat sporirea acumulărilor, creșterea 
cu 7.7 la sută a venitului național, înche
ierea excedentară a bugetului, asigurin- 
du-se în acest fel consolidarea echilibru
lui financiar, realizarea unei balanțe co
merciale active și reducerea, în continua
re, a datoriei externe

Dezvoltarea producției materiale, ridi
carea eficienței economice, politica de 
repartizare rațională a venitului național 
au asigurat aplicarea, în continuare, a 
prevederilor Programului de creștere a 
nivelului de trai și de ridicare continuă 
a calității vieții, sporirea veniturilor tu
turor categoriilor de oameni, ai muncii, 
încheierea, în luna august a anului 1984, 
a acțiunii de majorare a retribuțiilor si 
pensiilor, îmbunătățirea aprovizionării 
populației. Pe această bază s-a asigurat 
creșterea retribuției reale în 1984 cu 6 
la sută față de anul 1980, iar a veniturilor 
reale ale țărănimii cu 11,4 la sută.

Comitetul Politic Executiv a subliniat 
că toate aceste succese sînt rezultatul di
rect al activității desfășurate cu abnegație 
de clasa muncitoare, țărănime și intelec
tualitate, de întregul nostru popor care, 
strîns unit în jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a acționat cu energii sporite

(Continuare în pag. a 4-a)
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ZI DE PRODUCȚIE RECORD LA I.M. BĂRBĂTENI
Răspunzînd chemării adresate de se

cretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, de a spori producția 
de cărbune, MINERII DE LA BARBA- 
TENI au extras miercuri, 30 ianuarie, 
cea mai mare cantitate zilnică de căr
bune de la începutul acestei luni, de- 
pășindu-și sarcinile de plan cu 562 tone 
de cărbune pentru cocs. De remarcat că, 
în această zi, toate sectoarele de pro
ducție ale minei și-au realizat și depășit 
sarcinile de plan.

Prin ritmicitatea realizărilor zilnice 
din cursul lunii, MINA A ACUMULAT 
PINA IN DATA Dl. 31 IANUARIE, UN 
PLUS LA PRODUCȚIA FIZICA BRU
TA EXTRASA DE 2424 TONE DE CĂR
BUNE COCSIFICĂRII,. PRODUCTIVI

I.M. Lonea, sectorul III

TATEA MUNCII IN CĂRBUNE A FOST 
DEPĂȘITĂ CU 439 KG PE POST SI CU 
213 KG PE POST IN ABATAJE.

Colectivul cu cele mai frumoase rea
lizări obținute în această lună este SEC
TORUL III, care a extras la zi O PRO
DUCȚIE SUPLIMENTARA SARCINI
LOR DE PLAN DE APROAPE 1450 TO
NE DE CĂRBUNE. O contribuție deo
sebită la acest frumos succes au adus-o 
minerii din brigăzile conduse de CON
STAN TIN ONOI REI, ANDRONE GRU- 
MAZESCU, VASILE COTEA ȘI GHEOR- 
GHE IORDAN. Un remarcabil succes 
a obținut și brigada de tineret condusă de 
VASILE EODOR, care de la începutul 
lunii a extras în plus față de plan 250 , 
de tone de cărbune.

Astăzi începe recensă
mîntul animalelor, acțiune 
de larg interes cetățenesc 
și cu importante implica
ții în dezvoltarea economi
că și socială a țării, în în
făptuirea hotărîrilor adop
tate la Congresul al XIII- 
lea al partidului. Despre 
semnificațiile acestei ac
țiuni și modul ei de desfă
șurare am cerut detalii de 
la tovarășul Petru Verde.ș, 
secretar al Consiliului 
popular al municipiului Pe
troșani.

— Recensămîntul ani
malelor, care se desfășoa
ră începînd de astăzi, ora 
8, și pînă la 8 februarie, 
constituie o acțiune deose
bit de importantă pentru 
fundamentarea măsurilor 
‘ehnico-organizatorice pri
vind dezvoltarea zooteh
niei și creșterea producți
ilor animaliere în spiritul 
orientărilor elaborate la

ECONOMÎCREA
fURfA^ENERGÎEI

0 experiență pozitivă
Pentru fiecare tonă de cărbune 

extras, 4 kWh economisiți
întreprinderea minieră 

Bărbăteni a debutat în a- 
nui 1985, cu rezultate deo
sebite pe frontul cărbune
lui. De la începutul lunii 
ianuarie, bilanțul este 
semnificativ. Depășirea 
sarcinilor la producția de 
cărbune pentru cocs se ci
frează la aproape 2450 to
ne, tu condițiile depășirii 
productivității muncii in 
cărbune in medie cu pjste 
400 kg pe post. In paralel, 
colectivul a depus efor
turi stăruitoare pentru ca 
activitatea să se desfășoa
re în condiții de eficiență 
economică sporită. Despre 
un astfel de aspect — in 
speță economisirea de e- 
nrrgie elec’i ■ ■ă — ne-a o- 
ferit detalii in.z. Dorel Dă- 
neșcu, din cadrul bi< >uhii 
energetic al minei.

— Inițiative lansată <l<- 

Congresul al XIII-lea al 
partidului. Cunoașterea e- 
xactă a efectivelor ani
maliere are o mare 
valoare și în domeniul sta
bilirii pe baze reale a pla
nurilor anuale și cincina
le, a programului de auto- 
conducere și autoâprovizio- 
nare teritorială locală.

— Cum este concepută 
și organizată acțiunea de 
recenzare animalieră ?

— Recenzarea animale
lor se face de către recen- 
zori cu pregătire și cunoș
tințe corespunzătoare, nu
miți prin decizii ale orga
nelor locale ale adminis
trației de stat. Toți cetățe
nii, precum și conducerile 
unităților socialiste care 
au în proprietate sau de
țin animale din categoria 
celor care fac obiectul re- 
censămîntului sînt obligați 
să declare corect efective
le existente, să sprijine o- 

mina Uricani — „Tona șl 
kil< wattul" — a căpătat, la 
I.M. Bărbăteni, valențe su
perioare. Mai exact, la 
fiecare tonă de cărbune 
pentru cocs s-au economi
sit 4 kWh energie electri
că. Și mai concret, in luna 
ianuarie, I.M. Bărbăteni a 
înregistrat o economie de 
energie electrică de 140 000 
kWh. Zilnic, față de 
108 000 kWh, cît are nor
mat întreprinderea, s-an 
consumat 95 000 kWh, deci 
o’ economie medie- zilnică 
de peste 10 000 kWh. Cum 
se realizează aceasta 7 
Prin oprirea unui compre
sor în primele două ore 
ale fiecărui schimb, pre
cum și a fluxului princi-

Interviu consemnat de
Bujor MIRCESCU

(Continuare iii pag. a 2-a) 

perațiile de recenzare, 
munca organelor de con
trol șj verificare a exacti
tății datelor declarate. Da
ta înregistrării efectivelor 
de bovine, porcine, ovine, 
caprine, cabaline, iepuri de 
casă și animale pentru 
blană în crescătorii, păsări 
și familii de albine în gos
podăriile populației este 
astăzi, 1 februarie, ora 8, 
dată numită'moment de 
referință. Potrivit Decre
tului 1/198-2, animalele li
vrate statului, vîndute, sa
crificate, cumpărate sau 
care au murit în intervalul 
cuprins între momentul de 
referință și cel al înregis
trării se vor înscrie la gos
podăriile care le-au deți
nut, întrucît ele există 
astăzi 1 februarie, ora 8. 
Recenzorii sînt obligați să 
înregistreze animalele pe

T. SPATARU
(Continuare in pag. a 2-a)

| CETĂȚENI! I
Intre 1—8 februarie se desfășoară o ț 

I importantă acțiune economică : recensă- | 
mîntul animalelor.

Avem cu toții datoria patriotică să 
I sprijinim cu înalt spirit civic buna desfășu- * 
| rare a acestei acțiuni care stă la baza I 
(dezvoltării în continuare a zootehniei, do

meniu de mare interes național ! |

Colectivul sectorului III 
de la I.M. Lonea raporta 
ieri dimineață un plus de 
aproape 3500 tone de căr
bune la producția brută 
extrasă pe luna ianuarie. 
Acest remarcabil succes 
ește rodul muncii între
gului colectiv, dar in 
mod deosebit al minerilor 
din formațiile de lucru 
conduse de ION BUCUR, 
CAROL REI’AȘ SI GRI- 
GORE FATOL, ce ex
ploatează trei abataje 
frontale cu susținere in
dividuală. și tavan de re
zistență pe stratul 3. Îm
preună, cele 3 brigăzi au 
extras de la începutul 
lunii mai mult de jumă
tate din producția supli
mentară a sectorului, 
producție obținută pe 
seama depășirii produc
tivității muncii în medie 
cu peste 500 kg pe post. 
(Gh. S.)

începînd de astăzi, ziarul nostru întreprinde o 
scrie de anchete sub genericul „Zestrea tehnică — fo
losită intensiv, eficient". Anchetele noastre vizează 
modul în care sînt folosite complexele mecanizate, 
combinele de abataj și înaintare, utilaje achizițio
nate cu fonduri importante și care, in mod firesc 
și necesar, trebuie să producă, să ajute extracția de 
cărbune. Minele au o zestre tehnică impresionantă. 
Este folosită, sau nu. eficient ? Aceasta este între
barea la care vor căuta răspuns articolele noastre.

Utilajele trebuie să scoată 
cărbune, nu să fie... 

ascunse printre hîrtii (1)
Povestea acestui com

plex mecanizat SMA-PH2 
începe în luna martie 
1984. Ce s-a întîmplat, de 
fapt ? In luna martie, 
coitaplexul a fost achitat 
de I.M. Bărbăteni, a fost 
recepționat și depozitat 
la... mina Livezeni. A- 
ceasta este prima inad
vertență. Pentru că vor 
urma altele. Deci; îl a- 
chită o mină și-l recep
ționează alta, cu toate că 
mina Livezeni nu avea 
nevoie de acest com
plexe.-’!) pentru că nu 
se preta la condițiile de 
zăcămînt. Șirul ciudățe
niilor continuă. Comple
xul e recepționat de I.M 
Livezeni care, disperată, 
expediază adrese peste 
adrese pentru ari... plasa 
in altă parte. Adresa 1620, 
din 30 august 1984, expe
diată de Livezeni, către 
C.M.VJ. precizează: „Vă 
facem cunoscut că I.M. 
Livezeni deține uu com
plex mecanizat SMA- 
PH2 (pitic), în valoare 
de... achitat de către I.M. 
Bărbăteni și recepționat 
de către I.M. Livezeni în 
luna martie 1984. la indi
cația C.MA'.J. rină în 
prezent, unitatea noastră

Brigada condusă de 
Eroul Muncii Socialiste, 
Teodor Boncalo, din sec
torul IV al minei . Lu- 
Peni, este una dintre 
formațiile cu cele mai 
bune rezultate in anul 
1984. Firesc, si in acest 
început de an, brigada 
amintită se numără 
printre cele cu star! 
bun. 

a plătit chirie pe lunile 
martie, aprilie și mai, 
în sumă de 1 208 268 lei, 
iar din luna iunie 1984, 
cînd a apărut ordinul de 
transfer nr. I27/16.VI. 
1981, plătim amortisment 
lunar in valoare de 
402 756 lei, deci, piuă în 
prezent, am inclus pe 
cheltuieli 2 013 780 tei. 
Vă rugăm a dispune ca 
acest complex să fie 
transferat la I.M. Uricani. 
deoarece la LVI. Livezeni 
nu poate fi folosit, nea- 
vînd loc de muncă pen
tru acest complex". Lim
pede ca lumina zilei. In 
plus, mina l ivezeni, „ța
pul ispășitor" al povestii, 
a mai suportat, din an
glist piuă acum, amortis
mente de peste- 2 milioa
ne lei.

Iată însă că t M.V.J . 
ca o „mamă iubitoare" 
vine cu... note telcfonii-e 
Nota telefonică 427/23.V. 
1984, către I.M. Uricani: 
„In baza hotăririi condu
cerii C.M.V.J., veți lua 
măsuri urgente de trans-

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag » 2»

Adunările generale ale 
reprezentanților 

oamenilor muncii 
ACȚIUNI FERME 

PENTRU SPORIREA 
PRODUCȚIEI 

DE I \RBUNE
(In pag. a 3-a)
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NeobositaAcțiuni în sprijinul producției
In climatul de angajare pentru depă

șirea sarcinilor de plan cu care colecti
vele miniere au început activitatea aces
tui an se afirmă și organizațiile demo
crației și unității socialiste constituite 
pe sectoare și la nivelul întreprinderi
lor. Obiectivul prioritar înscris pe 
genda ODUS îl constituie 
oamenilor muncii care nu

a-
mobili/area 

sînt membri

de partid, Ia o activitate economică sus
ținută și pentru înfăptuirea celorlalte 
îndatoriri educative și din domeniul so- 
cial-gospodăresc, astfel incit să sporeas
că rolul și contribuția lor in sistemul 
democrației muncitorești, revoluționare 
creat in patria noastră.

Preocupări pe această temă am notat 
din mai multe unități miniere :

(Urmare din pag, 1)

LONEA, 
tovarășa 

președin-
O.D.U.S. 

s-a bu- 
apreciere 

de 
de

executate în 
supraveghe- 

t?ans-

gospodărești 
depozite, la 
rea fluxurilor de 
port din subteran. O con
tribuție reală o au 
membrii O.D.U.S. care 
parte din comisiile 
disciplină pe. sectoare 
întreprindere, unde acti
vează în mod stăruitor 
pentru îmbunătățirea cli-

Și 
fac 
de
Și

• „LA MINA
nc-a relatat 
Dorina Gaboș, 
ta comitetului 
pe înreprindere 
curat de o bună
măsura adoptată ca 
formațiile conduse 
membrii O.D.U.S. să răs
pundă cele mai bune ca
dre tehnice din conduce
rea minei și din comite
tul de partid. Cu acest 
sprijin, brigăzile conduse 
de nemembri de partid
— cele mai multe fiind 
cuprinse în activitatea de 
întreținere și transport
— desfășoară o activita
te mai rodnică. In 
deosebit 
brigada 
dusă de 
chiv — 
sectorul 
ca și în anul trecut 
o contribuție importantă 
la realizarea planului pe 
mină, obținînd în 
frecvent importante 
pășiri de plan.

La mina noastră am în
treprins cu bune 
te și alte acțiuni 
jinul producției, 
membrii O.D.U.S. 
drul personalului 
participă activ, o 
săptămînă, alături de ce
lelalte cadre, la lucrările

________ __________________ _

Semnal pe adresa C.R.C.A.D.-ului

iiiiiiiiiiiiiiiii/miiiniiiitiu

ac- 
agenda 
Astfel, 
sector, 
parti- 

lunare 
a- 

de la disciplină, 
desfășurate 

„Tribuna 
bucură 

da- 
sînt 

de 
co-

baza declarațiilor proprie
tarului și să le verifice prin 
vizitarea fiecărei gospo
dării.

— Ce sancțiuni se aplică 
în cazul nerespectării pre
vederilor legale ?

— In cazul în care per
soana fizică nu declară 
toate animalele ce le de
ține, cele nedeclarate se 
consideră că nu-i aparțin 
și se preiau fără plată în 
proprietatea statului. De
clararea unui număr mai 
mare decît cel real consti
tuie infracțiune și se 
depsește potrivit legii 
nale. Recensămîntul
pregătit, condus și coordo
nat la nivelul fiecărei uni
tăți teritorial-administra- 
tive, fiind constituite comi
sii care acționează începînd 
de astăzi, de la ora 8. Pen
tru orice eventuală necla
ritate, cetățenii se pot a- 
dresă acestor comisii de 
recensămînt care-și desfă
șoară activitatea la sediile 
consiliilor populare comu
nale, orășenești și munici
pal din Valea Jiului.

pe- 
pe- 

este

mod 
se remarcă însă 

de producție con- 
Dumitru Paras- 
abataj frontal, 
II — care — așa 

are

mod 
de-

rezulta- 
în spri-

Astfel, 
din ca- 

TESA 
dată pe

unuiiiiHniniiiiiiuHHirm

matului de ordine la lo
curile de muncă și în 
căminele de nefamiliști".

• „DE MAI MULT 
TIMP, brigăzile conduse 
de Ștefan Dorofte de la 
sectorul I și Vlad Aione- 
sei din sectorul IV ob
țin realizări bune și foar
te bune, înscriindu-se 
printre formațiile frunta
șe ale minei, nc-a rela
tat de la mina Petrila, to
varășa Viorica Prinț, pre
ședinta comitetului ODUS. 
Rezultatele lor dovedesc 
că membrii ODUS 
activi participanți
realizarea sarcinilor eco
nomice ale întreprinderii.

Ne preocupăm cu răs
pundere și de buna des

sînt
Ia

fășurare a celorlalte 
țiuni, înscrise pe 
noastră de lucru, 
in cadrul fiecărui 
comitetele ODUS 
cipă la discuțiile
cu cei care săvîrșesc 
bateri 
Intîlnirile 
sub genericul
democrației'1 se 
de o largă audiență, 
torită faptului că 
constant sprijinite 
conducerea minei și
mitetul de partid pe în
treprindere. Obiectivul 
acestor întilniri îl consti
tuie explicarea unor 
probleme de legislație, a- 
cord global, ale noului 
mecanism economico-fi- 
nanciar, sau legate de 
contractul colectiv al în
treprinderii, participarea 
Ia fondul social, dreptu
rile și îndatoririle oame
nilor muncii ca proprie
tari și producători ai a- 
\ uției întreprinderii. Cit 
pi ivește planul economic 
al ODUS sîntem în mă
sură să raportăm pînă în 
prezent colectarea a 5 
tone fier vechi, 1 tonă 
hîrtie și prestarea a 2500 
ore muncă patriotică 
acțiuni gospodărești".

In mijlocul lor, 
Nițescu, pare ca o 
cu mulți copii. Ba, 
chiar cu foarte mulți copii. 
In atelierul de artă deco
rativă ce ființează în ca
drul Casei pionierilor și 
șoimilor patriei din Lupeni, 
în fiecare zi se muncește 
rodnic. Copiii, de vîrste di
ferite, de la cei mai mici 
(de grădiniță) și pînă la 
cei mai mari (clasele V— 
VI) vin în număr mare, 
răspunzînd neobositei che
mări spre artă. Abia încap 
la cele două mese așezate 
în atelier. De o parte și de 
alta a mesei, cu mîinile 
lor mici, adaugă noi por
țiuni la lucrările începute. 
Figurinele aflate în lucru, 
unele lucrate după diver
se modele, iar altele, roade 
ale imaginației copiilor, 
sînt care mai de care mai 
frumos întocmite, mai viu 
colorate. Facem cunoștință 
cu cîțiva dintre micuții 
decoratori, dar a căror pa
siune, dăruire și talent sînt 
deosebit de mari în raport 
cu vîrsta lor. „Campio
nul", cel mai harnic și mai 
talentat dintre decoratori, 
este fără îndoială Arpad

Vanda 
mamă 
poate

chemare
Timar, unul dintre elevii 
buni ai clasei a VH-a. Lu
crările executate de el de
notă un deosebit simț al 
esteticului, al îmbinării 
armonioase de culori. Cu 
siguranță ne aflăm în fa
ța unui talent autentic în 
arta decorativă. Surorile 
Erika și Adriana Fodor 
lucrează cu repeziciune, 
privind cu coada ochiului 
una la alta. Care termină 
prima. Alături de ele Ma
ria Baco, Onica Zilinski, 
Liliana Paradiță, Hajnal 
Satmari, Margareta Or- 
șan, Angela Ursu, Mihai 
Hegheduș și cele mai ti
nere Cătălina Cojocaru și 
Olimpia Cuc, aflate abia 
în grupa mare la grădini
ță, dar de-o vîrstă cu cei
lalți în materie de artă 
decorativă. Sînt doar cîți
va dintre micuții artiști 
decoratori, ce vor semna 
lucrările care vor fi expu
se în holul cinematografu
lui „Cultural" din locali
tate, în luna martie, ca un 
omagiu adus celor riîai 
șcumpe și mai prețuite din
tre oameni ; mamelei lor, 
de Ziua femeii I

Gh. CHIR VAS A

Asta se numește deservire
Recent cooperativa „Stra

ja" din Lupenl a predat 
la C.R.C.A.D. Petroșani (cu
noscut după mai vechea 
denumire, D.C.A.) 40 de 
saci plini cu resturi texti
le, în cadrul acțiunii de 
realizare a planului pe 
1984 la materialele recupe
rabile și refolosibile. Trans
portarea cantității de res
turi textile de la Lupeni 
la Petroșani, în lipsa altui 
mijloc, s-a făcut cu un ta
ximetru, 
tra-cost. 
deosebit, chiar dacă 
transportului a fost 
de ridicat. Ajunși, însă, la 
C.R.C.A.D. — Petroșani, 
cep surprizele. Pentru 
putea descărca sacii cu 
turile de predat, am 
nevoiți să mutăm în depo
zit sute de baloturi cu 
alte materiale recuperabi
le. A urmat, apoi, descăr
carea celor 40 de saci aduși 
pentru predare, pe 
bineînțeles, tot noi 
făcut-o. Și, asta în timp ce 
manipulanții unității pri
mitoare, aflați de față, ne 
priveau zîmbind, după ce 
refuzaseră categoric să se 
apuce de treabă, sub pri-

Bineînțeles
Pînă aici

con- 
nimic 
prețul 
destul

, în-
a 

res- 
fost

care,
am

vo informer

virile îngăduitoare ale u- 
nui tovarăș, numit Mihai 
și nu mai știm cum, iar 
ceasul mașinii taxa în mod 
constant și legal pe întrea
ga durată a staționării.

Surpriza cea mai mare 
ne-a produs-o tot tovarășul 
Mihai, care, după cîntărire, 
ne spune că primește can
titatea de materiale recupe
rabile doar dacă sîntem de 
acord să ne-o plătească la 
jumătate din greutate, pe 
motivul că resturile sînt 
prea mici în dimensiuni (!?)

Neavînd altă ieșire, 
acceptat,
C.R.C.A.D.-ul 
contul nostru 
niți, conform

Și la urmă, 
vestea să fie
surprize neplăcute, același 
șef refuză să ne înapoieze 
sacii de pînză în care a- 
dusesem resturile. De ce o 
fi făcut acest lucru n-am 
reușit, încă să aflăm. To
tuși, adresăm fierbintea ru
găminte: dați-ne sacii îna
poi, tovarășe Mihai de la 
C.R.C.A.D.

Sesiunea de examene 
la Institutul de mine 
din Petroșani este in 
plină desfășurare. Prilej 
deci pentru un fructuos 
dialog între examina
tori și studenți in „fo
cul" emoțiilor...

Foto: Al. TATAR

Ion MUSTAȚA

Utilajele trebuie să scoată cărbune
(Urmare din pag. I)

am 
u r m î n d ca 

să vireze în 
banii cuve- 

înțelegerii. 
ca toată po- 
presărată cu

Scurt și 
transmis, 

minei Li- 
notă. In 
1984, nota 
tot către

Ing. loan RUS, 
Eupeni

ferare a complexului 
SMA-1’112 recepționat de 
I.M. Livezeni".
concis. Ba, ș-a 
spre știință, și 
vezeni această 
13 septembrie 
telefonică 707,
I.M. Uricani precizează : 
„Revenim la N.T. 427, 
privind transferul com
plexului mecanizat SMA- 
PII2 de la I.M. Livezeni, 
pentru care veți lua mă
suri de 
Tot scurt, tot concis 
tot... fără urmări 1 1
Livezeni mai trimite 
adresă, nr. 7135, în 
decembrie către I.M. 
câni, în care roagă, 
gă insistent ca Utilajul să 
fie ridicat. Tot fără ur
mări 1 Curierele circulă 
cu „călcîicle sfîrîind", dar 
„mastodontul" de metal

recepționare".
> și
Mina

o
15

Uri-
roa-

(și de 28 milioane) „zace" 
în depozitul I.M. Live
zeni.

I.M. Bărbăteni iese din 
cauză. Marcel Tomoiu, 
inginerul șef electrome
canic ne explică simplu 
— complexul n-a figurat 
decît „fantomatic" la I.M. 
Bărbăteni.

I.M. Uricani este în 
cauză. Directorul tehnic, 
ing. Nicolae Voin, ne spu
nea : „Acest complex poa
te fi introdus doar la sfîr- 
șitul primului trimestru 
al anului 1985 la mina U- 
ricani. Pină atunci, 
avem condiții de 
pentru el. De ce să 
încărcăm zadarnic
loacele fixe Doar I.M.
Livezeni „suferă", 
tuielile de peste 4 
ne lei, pentru un 
care n-a produs și
practic cum să producă, 
dar care a fost recepțio-

nu 
lucru

ne 
mij-

Chel- 
milioa- 

utilaj 
nu are

nat „Ia indicația C.M.V.J.",
apasă greu in
Greu de tot 1

Revenind la
C.M.V.J.", care

balanță.

„indicația 
de fapt se 

traduce altfel, persistă o 
serie de întrebări, la care 
așteptăm răspunsuri în 
fapte : 1) Pe baza cărei 
gîndiri tehnico-ingme- 
rești, „de perspectiva", 
acest complex a fost re
partizat la mina Live
zeni, cînd se știa sigur 
că nu există condiții pen
tru introducerea sa? 2) 
Dacă tot s-a făcut greșea
la, cine, dacă nu C.M.V J , 
trebuie să pună „piciorul 
în prag", pentru a 
mina Livezeni de 
plexul" complexului 
PH2 ? 3) Ce ne

r.î

scăpa 
„com- 
SMA- 
poate

spune serviciul de dezvol
tare „a tehnologiilor noi 
din cadrul C.M.V.J." ? 
Așteptăm răspunsurile. Și 
fapte 1

Pentru 
fiecare tona 
de cărbune 

extras, 4 kWh 
economisiți

(Urmare din pag. 1)

pal de benzi, obținem o 
economie zilnică de 300C 
kWh, iar prin oprirea ma
șinii de extracție la fie
care schimb, pentru revizii 
și reparații, economisim, 
zilnic, încă 1000 kWh. Alte 
economii substanțiale la 
energie electrică obținem 
prin corelarea funcționă
rii fluxurilor de transpor
toare din subteran cu ci
clul de prextucție.

— Vă rugăm să eviden- 
țiați colectivele care înre
gistrează cele mai bune 
rezultate.

— Cele mai constante 
preocupări vizînd econo
misirea de energie elect/ 
că se înregistrează la sec 
torul VI — general. In 
contrast, o preocupare mai 
slabă se constată la secto
rul II. Acest sector, deși 
se încadrează în consumu
rile normate nu-și reali
zează sarcinile de plan. 
Deci, cu aceeași cantitate 
de energie consumată, nu 
se realizează producția pla
nificată.

— In perspectivă ?
— Vom continua să păs

trăm nivelul economiilor 
la nivelul a cel puțin 5000 
k\Vh energie electrică pe 
zi, în condițiile în care, 
pentru creșterea producti
vității muncii, în perioada 
următoare, urmează să in
troducem noi capacități de 
producție dotate cu utilaje 
mari consumatoare de e- 
nergie electrică.

GAZETA DE STRADA 
a cercului de speologie 
„Piatra Roșie — Valea 
Jiului" a reapărut, cu e- 
diția completă într-una 
din vitrinele noilor cons
trucții din Petroșani. Re
țin atenția mai ales foto
grafiile artistice ce redau 
frumusețile înălțimilor 
dimprejur, precum și ale 
lumii din adîncurile peș

terilor. Sub aceste foto
grafii s-ar cuveni șă fie 
specificat și numele foto
grafului. (I.D.)

SANIE ȘI SCHI AL
PIN. Mîine, tinerii iubi
tori ai sporturilor de iar
nă vor putea participa 
la atractive concursuri 
de sanie și schi alpin. 
Concursurile sînt cotate 
în etapa județeană a
„Cupei Congresului al
■XH-lea al U.T.G.", mani
festare sportivă ce are
loc sub egida Daciadei;
(T.M.)

SPECTACOL. Luni, 4 
februarie, la orele 17 și 
19, sala mare a Casei de 
cultură din Petroșani găz
duiește un spectacol de 
varietăți susținut de gru
pul vocal-instrumen- 
tal „Acustic". Invitați — 
Stela Popescu și Alexan
dru Arșinel. Biletele vîn- 
dute pentru acest specta
col reprogramat rămîn 
valabile, pe ore și locuri. 
(M.B.)

BRIGADA ARTISTI
CA. In vederea fazei lo
cale a Festivalului națio

nal „Cîntarea României", 
un colectiv de artiști a- 
matori de la clubul sindi
catelor din Aninoasa a 
finalizat un program de 
brigadă artistică, intitu
lat „Anotimpuri". (M.B.)

FRIZERIE. La parterul 
blocului 50, din strada 
Viitorului — Lupeni, în 
imediata vecinătate a u- 
nității reparații Radio- 
TV., cooperativa „Straja" 
a deschis recent o nouă 
unitate de „Frizerie". 
(A.T.)

IERI DIMINEAȚA, me
teorologul de serviciu. 
Aurica Voieulescu, ne-a 
informat că temperatu
ra aerului înregistra 
minus 3 grade la Petro
șani și minus 7 grade în 
Paring. Stratul de zăpa
dă a scăzut la 14 cm în 
Petroșani și la 32 cm în 
Paring. (Gh. S.)

STAREA CIVILA din 
Petroșani a înregistrat în 
prima lună din noul an 
125 de nașteri și 16 căsă
torii .(Gh. S.)

MONTANA. In masi
vul Straja — Lupeni au

fost reluate lucrările de
amenajare a celei de-a I 
3-a instalații de teleschi.
Deși condițiile de lucru | 
sînt grele, lucrarea va fi ■ 
terminată în prima deca- 
dă a lunii februarie, pen- I 
tru a înlesni desfășurarea I 
tradiționalului concurs ț 
dotat cu „Cupa Minerul". |

Rubrică realizată de 
Gh. SPl^U
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Adunările generale ale reprezentanților oamenilor muncii

ACȚIUNI FERME PENTRU SPORIREA 
PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE

Aplicarea măsurilor
s-a materializat in rezultate

Darea de seamă prezen
tată de consiliul oamenilor 
muncii de la I.M. Livezeni 
a avut ca notă dominantă 
analiza obiectivă, critică și 
autocritică, a activității 
desfășurate de organul co
lectiv de conducere, de în
tregul colectiv pentru creș
terea producției de cărbu
ne și realizarea indicatori
lor de eficiență. Așa cum 
dealtfel au subliniat în cu- 
vintul lor participanții la 
discuții în anul 1984 con
siliul oamenilor muncii a 
acționat — sub conducerea 
organizației de partid — 
cu întreaga răspundere pe 
linia aplicării măsurilor 
stabilite în vederea asigu
rării capacităților de pro
ducție, liniei de front, în
făptuirii programului de 
mecanizare a minei, mo
dernizării tehnologiilor și 
materializării programului 
de creștere mai accentuată 
a productivității muncii. 
Pe de altă parte s-a acțio
nat cu mai multă perseve
rență pentru îmbunătăți
rea activității în domeniul 
asigurării, pregătirii și
perfecționării forței de
muncă, insistîndu-se în
deosebi pe întărirea ordinii 
și disciplinei, pentru im

I.P.C.V.J.

Exploatarea eficientă
a utilajelor, calea sigură 

a noilor succese
Chemată să dezbată cu 

exigență și răspundere 
muncitorească modul in 
care a acționat consiliul 
oamenilor muncii, din ca
drul I.P.C.V.J., pentru în
deplinirea planului pe a- 
nul 1984 și sporirea conti
nuă a eficienței economice, 
adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii din unitățile de 
preparare din Valea Jiului 
s-a constituit într-un rod
nic bilanț.

Inscriindu-se, alături de 
întreprinderile miniere, pe 
linia creșterii de la un an 
la altul a producției de 
cărbune, în anul 1984, ins
talațiile de preparare au 
recepționat cantități sporite 
de cărbune brut, realizîn- 
du-se față de anul prece
dent o producție netă fizi
că mai mare cu peste 
695 503 tone. De asemenea, 
s-a produs cu 312 829 tone 
mai mult cărbune special 
pentru semicocs.

Pentru anul 1985, indica
torii de plan ai I.P.C.V.J. 
prevăd sarcini importante 
atit în ceea ce privește 
producția de cărbune brut 
de recepționat și preparat 
cît și valorificarea supe
rioară a acesteia.

Cu referiri directe la so
luțiile care trebuie găsite 
de preparatori, au discutat 
cei care au luat cuvîntul 
în cadrul dezbaterilor. Eu
gen Meister, Francisc Ap
pel, Constantin Ioniță, loan 
Matei, Nicolae Cruceru, E- 
lisabeta Dane, Lenuța Ti- 
cula, Ioan Moldovan și 
Pavel Irimie s-au referit 
In cuvîntul lor la urgenta

primarea unui înalt spirit 
de răspundere muncito
rească în îndeplinirea sar
cinilor de . plan.

Șe poate aprecia că, con
siliul oamenilor muncii a 
avut preocupări susținute 
privind aplicarea princi
piului autoconducerii și 
autogestiunii muncitorești

I.M. Livezeni

ca și a noului mecanism 
economico-financiar și re
ducerea cheltuielilor ma
teriale de producție. Apli
carea consecventă a măsu
rilor stabilite s-a materia
lizat în rezultate pe măsu
ra puterii de mobilizare a 
colectivului : pe primul 
semestru al anului colecti
vul întreprinderii miniere 
Livezeni a ocupat locul I 
pe țară în întrecerea socia
listă; pe întregul an au 
fost extrase peste 92 000 
tone mai mult decit în 
1983; planul lucrărilor de 
deschidere a fost depășit 
cu 83 ml, iar cel al lucră
rilor de pregătire cu peste 
1000 ml? cheltuielile de 

rea lucrărilor de investiții 
aferente anului 1985, nece
sitatea îmbunătățirii apro
vizionării preparațiilor cu 
vagoane C.F.R., termina
rea în timp util a silozului 
de cărbune brut de la pre- 
parația Petrila, problemele 
create în preparația Co- 
roești de vagoanele defecte 
sosite de la Uzina electri
că Paroșeni, necesitatea 
procurării a două tractoa
re la funicularul Uzinei de 
preparare Lupeni, termi
narea grabnică a grupului 
social de la preparația Co- 
roești, dotarea mai bună a 
sculăriilor cu unelte nece
sare pentru întreținerea 
utilajelor și instalațiilor.

Cei care au luat cuvîn
tul au adus cu ei în adu
narea generală a repre
zentanților oamenilor mun
cii, mesajele de sănătate 
și fericire, urările de viață 
lungă și rodnică activitate, 
adresate în această lună 
aniversară, de către toți 
preparatorii Văii Jiului, 
întîiului fiu al țării, pre
ședintelui țării, secretaru
lui general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ei s-au angajat, în nu
mele celor pe care i-au re
prezentat, ca în acest an să 
acționeze cu responsabili
tate comunistă sporită, să 
depună toată priceperea și 
capacitatea lor de muncă 
pentru realizarea sarcini
lor anului 1985, asigurînd 
astfel baza onorării obiec
tivelor trasate de Congre
sul al XIII-lea pentru cin
cinalul viitor.

Alexandru TATAR 

producție au fost reduse cu 
20,07 lei/tona de cărbune 
extras.

Dacă în primele trei tri
mestre activitatea a fost 
satisfăcătoare, în trimes
trul IV colectivul a rămas 
dator cu însemnate canti
tăți de cărbune datorită 
unor cauze obiective dar 
și celor ce cădeau în sea
ma conducerii colective, 
ceea ce a influențat nega
tiv întreaga activitate eco- 
nomico-financiară a între
prinderii.

Participanții la discuții, 
printre care Ion Cojocaru, 
Tudor Zaharescu, Mihai 
Bucevschi, Aurelian Pri- 
pan, Ionel Arad, Ștefan 
Czeller, Ion Ciungan și 
alții au arătat că stă în 
puterea colectivului să se 
mobilizeze exemplar pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
acestui an. Dealtfel, anga
jamentul de a depăși pla
nul la producția de cărbu
ne cu 2000 de tone, la pro
ducția netă industrială și 
producția marfă cu 1 300 000 
lei, ca și ceilalți indicatori 
atestă puterea de mobiliza
re a acestui harnic colec
tiv, drept răspuns la înflă- 
căratele chemări ale secre
tarului general al partidu
lui adresate minerilor de 
a da țării cît mai mult 
cărbune.

C. DRAGOȘ

Mineri, maiștri și ingineri!
OAMENI Al MUNCII DIN INTRE- | 

PRINDERILE MINIERE ! Acționați cu fer- | 
mitate și hotărîre, cu înaltă răspundere | 

î patriotică pentru creșterea necontenită a 
î producției de cărbune.

Aplicați în practică cele mai eficiente j 
tehnici și tehnologii care să conducă la j 
sporirea productivității muncii, la o activi- | 

i taîe economică eficientă, în condițiile unei i 
\ gospodăriri judicioase a energiei electrice | 
| și materiilor prime I

Deși în anul trecut I.M. 
Aninoasa nu și-a îndepli
nit sarcinile de plan, încă 
din prima lună a acestui 
an a obținut rezultate bu
ne la producția de cărbu
ne, deschizînd perspecti
ve economice optimiste. 
Toate aceste perspective 
s-au concentrat în cuvin
tele chibzuite ale unor mi
neri care sînt cunoscuți 
pentru faptele lor de vred
nicie. Evaluîndu-și posi
bilitățile de organizare mai 
bună a muncii prin conti
nuarea mecanizării și ex
tinderea tavanului de re
zistență șefi de brigadă 
cum sînt Florea Ionescu, 
Gheorghe Pîslă, Constantin 
Lăbușcă, Racoczi Fran
cisc sau Constantin Ilieș, 
au arătat că mina Aninoa
sa poate să-și realizeze sar
cinile de plan în acest 
ultim an al cincinalului, 
colectivul de mineri inte- 
grîndu-se cu energie și 
spirit muncitoresc în am
pla acțiune de asigurare

In lucrările miniere 
din subteran, o opera
ție de mare importanță 
o reprezintă bandaja- 
rea frontului de lucru 
în urma armării. In i- 
magine, o astfel de ope
rațiune, efectuată în- 
tr-unul din abatajele mi
nei Paroșeni.

Foto : Șt. NEMECSEK 

a economiei naționale, în
deosebi în această perioa
dă de iarnă, cu cantități 
sporite de cărbune. In 
timpul dezbaterilor s-au 
desprins unele neajunsuri 

I. M. Aninoasa

Energică mobilizare pentru 
realizarea sarcinilor

care continuă să se mani
feste în activitatea produc
tivă. Grija pentru califica
rea profesională a fost sub
liniată, împreună eu nece
sitatea creșterii producti
vității muncii și bunei a- 
provizionări tehnico-ma- 
teriale de inginerul Hodor 
Zianu, șeful sectorului I. 
Șeful de brigadă Mihai 
Grijuc, angajîndu-se șă

I.M. Dîlja
Răspunderea muncitorească— 
dominanta muncii colectivului

Adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii din cadrul I.M. 
Dîlja s-a desfășurat într-o 
notă dominantă de răs
pundere muncitorească a 
colectivului față de planul 
anului 1985.

Nivelul producției a- 
nului 1984 a fost 
superior celui din a- 
nul anterior cu peste 24 000 
tone de cărbune, ceea ce 
reprezintă un spor de 5,4 
la sută. Planul lucrărilor 
de deschideri a fost reali
zat în proporție de 105 la 
sută, iar Ia lucrările de 
pregătire în proporție de 
102 la sută.

Calitatea cărbunelui: con
ținutul de cenușă a fost 
redus cu 0,1 procente, iar 
umiditatea cu 0,2 procen
te.

Cheltuielile la 1000 lei 
producție marfă au fost 
eu 2,6 lei la 1000 lei mai 
mici decît nivelul planului.

Analiza a fost extinsă în 
continuare asupra preocu
părilor ce trebuie să exis
te în cadrul colectivului 
pentru realizarea planului 
de producție în anul 1985.

Referindu-se la cauzele 
unor rămîneri în urmă, to
varășii Emilian Neagoe, 
Victor Negru, Nicolae 

introducă un complex în 
aceste prime zile de fe
bruarie, propunea să se 
acorde mai multă grijă și 
spirit selectiv în problema 
noilor încadrați, față de a 

căror integrare trebuie să 
se ocupe toate colective
le formațiilor de lucru. In 
acest fel prin continuitatea 
unei munci educative și 
profesionale susținută de 
comitetul sindicatului și 
organizația de tineret, sub 
îndrumarea perseverentă a 
organizațiilor de partid, se 
vor diminua cazurile de 
indisciplină care au in

Toma, Ionel Popa, Rein
hold Knebel, Virgil Stă- 
nescu. Ludovic Varga, An
drei Colda și Emeric Ko
vacs au formulat propu
neri care să stea la baza 
realizării sarcinilor de 
plan pe anul 1985. Este 
vorba despre punerea la 
timp în funcțiune a puțului 
orb nr. 4, a complexului 
de însilozare de la puțul 
centru, îmbunătățirea pla
sării cu efective în cărbu
ne, aprovizionarea eu ma
teriale și piese de schimb 
a locurilor de muncă.

Răspunzînd chemării la 
întrecere lansată de mi
nerii din Paroșeni, adu
narea generală a aprobat 
angajamentul colectiv care 
prevede, printre altele, de
pășirea planului la pro
ducția fizică brută extra
să cu 3000 tone de cărbu
ne, executarea în plus a 
30 ml la lucrările de des
chidere și de 100 ml ia 
pregătiri, reducerea chel
tuielilor totale planificate 
la 1000 lei producție mar
fă cu 3,1 lei și cu 4,6 lei 
la cheltuielile materiale, 
reducerea consumurilor 
specifice normate la mate
rialele de bază cu 2 la 
sută.

Gh. SPINU

fluențat activitatea eco
nomică în anul ireeut. „Mi
na noastră, spunea ingine
rul Ion Dăbuleanu, direc
torul întreprinderii, are 
reale posibilități să-și rea
lizeze planul anual și să 
extragă în plus 1000 tone 
de cărbune. Pentru aceas
ta prevedem o creștere 
importantă a productivită
ții muncii prin mecaniza
rea tăierii, continuarea 
intensă a pregătirilor în 
blocul II, calificarea per
sonalului și înfăptuirea 
tuturor măsurilor tehnico- 
economice".

Stabilind un ansamblu 
de măsuri politico-organi- 
zatorice și tehnico-econo- 
mice, oamenii muncii de 
la Întreprinderea minieră 
Aninoasa și-au exprimat, 
printr-o analiză realistă, 
critică și autocritică, con
vingerea că se pot situa în 
rîndul minelor fruntașe ale 
Văii Jiului.

T. SP ATARI)
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pentru înfăptuirea obiec
tivelor de dezvoltare eco- 
nonnco-socială a României 
în 1981.

Rezultatele pozitive ob
ținute dovedesc, încă o 
dată, justețea și realismul 
politicii Partidului Comu
nist Român, al cărei scop 
suprem îl constituie înflo
rirea economico-socială a 
patriei, creșterea gradului 
de bunăstare și civilizație 
al întregului popor. In a- 
celași timp, ele pun cu 
putere în evidență hotărî- 
rca oamenilor muncii, a 
întregii națiuni, de a în
făptui neabătut Programul 
partidului de edificare a 
societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism, 
istoricele hotărîri adoptate 
de Congresul al XIII-lea 
al partidului.

Pentru toate aceste rea
lizări, Comitetul Politic E- 
xecutiv, secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adre
sează clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității 
tuturor oamenilor muncii 
din toate sectoarele econo
miei naționale și ale vieții 
sociale calde felicitări, pre
cum și urări de noi și tot 
mai mari succese în activi
tatea viitoare consacrată 
progresului și înfloririi 
patriei socialiste, ridicării 
nivelului de trai, material 
și spiritual, al întregului 
popor.

In cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, evidențiind rezul
tatele bune înregistrate în 
îndeplinirea indicatorilor 
de bază ai planului pe 
1984, a apreciat că acestea 
ar fi putut fi mult mai 
bune dacă în toate sectoa
rele de activitate s-ar fi 
acționat cu toată fermita
tea și răspunderea pentru 
înfăptuirea hotărîrilor 
partidului și a legilor țării 
privind realizarea planu
lui de dezvoltare economi
co-socială. Secretarul ge
neral al partidului a sub
liniat că în spatele realiză
rilor obținute in 1981 —

Executiv ai C.C. al P.C. R.
care demonstrează marile 
posibilități ale economiei 
noastre naționale — au 
continuat să se manifeste, 
în unele sectoare, lipsuri 
serioase în organizarea pro
ducției și a nluncii, ceea 
ce a dus la utilizarea ne
corespunzătoare a poten
țialului tehnic și uman, la 
nerespectarea termenelor 
dc punere in funcție a noi
lor capacități, la valorifi
carea insuficientă a resur
selor materiale și de redu
cere a cheltuielilor, in- 
fluențind astfel negativ în
deplinirea unor indicatori 
de plan, în primul rind a 
producției fizice, și creînd 
greutăți in asigurarea cu 
materii prime, materiale, 
energie și combustibili a 
unor ramuri industriale, 
precum și a fondului de
marfă pentru export, în
îndeplinirea integrală a
planului de investiții. In
acest context, a fost criti
cată preocuparea insufi
cientă a guvernului, a Co
mitetului de Stat al Pla
nificării și a celorlalte or
gane economice de sinteză, 
a conducerilor ministere
lor economice, pentru ur
mărirea sistematică a mo
dului în care s-au îndepli
nit prevederile de plan sta
bilite, pentru soluționarea 
operativă a tuturor pro
blemelor privind execuția 
în bune condițiuni a pla
nului pe 1984.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pornind de la 
lipsurile care s-au mani
festat, îndeosebi în ultima 
parte a anului trecut, in 
sectoarele minier, petrolier 
și al energiei electrice — 
lipsuri care au creat se
rioase greutăți in desfășu
rarea normală a activității 
economice și sociale — a 
cerut ca, în cel mai scurt 
timp, în cursul lunii fe
bruarie, guvernul, minis
terele minelor, petrolului 
și energiei electrice — îm
preună cu organele cen
trale de sinteză — să pre
zinte programe speciale 
de măsuri pentru lichida
rea lipsurilor și realizarea 

în cele mi bune condiții a 
producției pe 1985, in rit
murile și la nivelele stabi
lite. Secretarul general al 
partidului a arătat că se 
impune ca în fiecare ra
mură de producție, in fie
care minister, centrală și 
unitate economică să se 
acorde toată atenția folo
sirii întregii capacități a 
mașinilor și instalațiilor 
pentru a se obține realiza
rea producției fizice pre
văzute și, în primul rînd, 
a producției destinate ex
portului, pentru diminua
rea consumurilor de mate
rii prime, materiale, com
bustibili și energie pe uni
tatea de produs, reducerea 
mai accentuată a costuri
lor de fabricație și îndeo
sebi a cheltuielilor mate
riale —, ca mijloace prin
cipale de creștere a veni
tului național, sursă de a- 
sigurare a fondurilor ne
cesare dezvoltării econo- 
mico-sociale și ridicării ni
velului de trai al întregu
lui popor.

In vederea gospodăririi 
cu maximă răspundere a 
resurselor energetice ale 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat, por
nind de la experiența din 
perioada de iarnă, să se e- 
laborezc din timp și să se 
prezinte conducerii parti
dului spre aprobare un 
program dc măsuri pri
vind regimul de lucru al 
unităților economice si 
sociale în perioada de va
ră, care să asigure gospo
dărirea și utilizarea cit 
mai rațională a energiei e- 
Iectrice, termice și a gaze
lor, atit în procesele teh
nologice, cit și în domeniul 
consumului public Și cas
nic. •

In cadrul ședinței, secre
tarul general al partidului 
a subliniat că perfecționa
rea activității în domeniul 
exportului constituie pro
blema centrală a activită
ții economice și a cerut gu
vernului, organelor de sin
teză, Ministerului Comer
țului Exterior și Cooperă
rii Economice Internațio
nale, ministerelor produ
cătoare să acționeze cu răs
pundere sporită in acest 
domeniu, să ia toate mă

surile pentru realizarea la 
timp și in cele mai bune 
condițiuni de calitate a 
tuturor contractelor înche
iate cu partenerii străini, a 
tuturor livrărilor pentru 
export.

Secretarul general al
partidului a subliniat ne
cesitatea de a se întări spi
ritul de ordine și disciplină 
în toate sectoarele econo
miei naționale, de a se 
face totul și de a se acțio
na cu cea mai mare răs
pundere pentru îndeplini
rea în cele mai bune con
dițiuni a prevederilor pla
nului pe acest an, asigu- 
rîndu-se astfel realizarea 
întregului cincinal 1981 — 
1985 — ceea ce creează o 
bună bază pentru trecerea 
cu succes la viitorul plan 
cincinal, la înfăptuirea ho
tărîrilor și obiectivelor de 
dezvoltare economico-so
cială a țării stabilite de 
Congresul al XIII-lea al 
partidului.

In cadrul ședinței, secre
tarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat răs
punderea deosebită ce re
vine Comitetului Politic E- 
xecutiv, fiecărui membru 
al acestuia, pentru buna 
desfășurare a muncii în 
sectoarele ce le-au fost în
credințate și a cerut ca
fiecare să acționeze cu
toată exigența și cu înalt 
spirit de răspundere pen
tru întărirea ordinii și dis
ciplinei, pentru aplicarea 
și respectarea riguroasă a 
hotărîrilor partidului și 
statului privind realizarea 
întocmai a planului și pro
gramelor de dezvoltare e- 
conomico-socială a țării.

S-a cerut, in același timp, 
ca organizațiile de masă 
și obștești, și în mod deo
sebit Uniunea Generală a 
Sindicatelor, precum și U- 
niunea Tineretului Comu
nist, Consiliul Național al 
Femeilor să-și aducă o 
contribuție sporită la mo
bilizarea tot mai largă a 
oamenilor muncii, a iniția
tivei și spiritului gospo
dăresc al acestora, în vede
rea îndeplinirii exemplare 
a sarcinilor de plan pe 
1985 și pe întregul cincinal.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut organe
lor și organizațiilor de 

partid să acționeze cu toa
tă fermitatea in direcția u- 
nirii și mai puternice a tu
turor forțelor și energiilor 
celor ce muncesc, a întări
rii spiritului de răspundere 
al comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii pentru 
Înfăptuirea prevederilor în
scrise în planul național u- 
nic de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării, pen
tru pregătirea trecerii in 
cele mai bune condițiuni la 
înfăptuirea celui de-al 8-lea 
Plan cincinal.

Comitetul Politic Execu
tiv adresează muncitori
lor, tehnicienilor, ingine
rilor, tuturor oamenilor 
muncii din industrie și a- 
gicultură, din toate sectoa
rele economiei naționale, 
precum și organelor și or
ganizațiilor de partid, or
ganizațiilor de masă și obș
tești chemarea de a face 
totul pentru îndeplinirea 
in cele mai bune condițiuni 
a prevederilor planului de 
dezvoltare economico-so
cială pe anul 1985 și pe în
tregul cincinal, de a acțio
na în strinsă unitate pen
tru transpunerea neabătută 
in viață a hotărîrilor și o- 
rientărilor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al 
partidului privind dezvol
tarea României in cincina
lul 198G—1990 și în pers
pectivă piuă în anul 2000. 
Comitetul Politic Executiv 
își exprimă convingerea 
că întregul nostru popor 
își va consacra toate forțe
le și capacitățile sale crea
toare pentru a întîmpina 
cu realizări tot mai impor
tante, în toate domeniile 
de activitate, alegerile de 
deputați pentru Marea A- 
dunare Națională și pen
tru consiliile populare de 
la 17 martie — eveniment 
<le însemnătate deosebită 
în viața social-politică a 
țării, în întărirea statului 
nostru socialist, in asigura
rea mersului neabătut al 
României pe calea făuririi 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate și a tre
cerii spre comunism.

Comitetul Politic Execu
tiv a soluționat, de aseme
nea, probleme ale activită
ții curente de partid și de 
stat.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Avertismentul,
I-II; Unirea: Tinerețea pa
triei, tinerețea noastră ; 
Paringul: Moara lui Căli
far.

LONEA: Vreau să știu 
de ce am aripi.

ANINOASA: Hercule
cucerește Atlantida.

LUPENI — Cultural l
Surorile.

URICANI: De 4 ori 
start.

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI", la se
diu, orele 16,30 și 19 — 
Videotecă.

TV.

20,00 Telejurnal (pc).
20,15 Actualitatea în eco
nomie. 20,25 Laureați ai 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României" <c). 20,45 
Reportaj TV: „Cu oame
nii, pentru oameni". I'n 
întîmpinarea celui de-al 
III-lea Congres al FDUS 
și a celei de a II-a Con
ferințe pe țară a ODUS. 
21,00 Cadran mondial (c). 
România și problemele 
lumii contemporane. 21,15 
Antologie teatrală: Eroi 
ai construcției socialiste 
în teatrul românesc. 21,50

- Telejurnal (pc).

Mica publicitate
SOȚIA, fiica, ginerele 

și nepoții felicită, cu oca
zia pensionării pe CON
STANTIN TOMESCU și 
îi urează multă sănătate și 
„La mulți ani !“.

VIND convenabil, apar
tament 3 camere, bloc că
rămidă, Hațeg, strada A, 
Vlaicu, bloc 2 D 2 ap. 20. 
Informații la domiciliu. 
(3263)

PIERDUT bilet de călă
torie gratuit în interes de 
serviciu nr. 0611595 și legi
timație de serviciu pe nu
mele Rebegea Dumitru, e- 
liberate de Antrepriza 
C.F.R. Petroșani. Le de
clar nule. (3261)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Imbru 
Gino, eliberată de
I.P.S.R U.F.E.M, Petroșani. 
O declar nulă. (3264)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Căpra- 
ru Viorel, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (3265)

Duminică, 3 februarie

12,00 Telex.
12,05 Lumea copiilor. 

Intîmplări de vacan
ță.

— Telefilmoteca de 
ghiozdan — Miste
rul lui Herodot (c). 

(episodul 1).
12,40 Din cununa cîntecu- 

lui românesc (poezie 
și muzică).

13,00 Album duminical.
— Mică paradă a ins

trumentelor.
— Țară de vis și de ba

ladă (poezie și mu
zică).

— Melodii populare.
— Pagini cinematogra

fice vesele.
— Meridianele cî-ntecu- 

lui.
— Telesport.
— Muzică ușoară, ver

suri și dans.
— Secvența telespecta

torului.
19,00 Telejurnal (pc).
19,20 In întîmpinarea ce

lui de-al III-lea Con
gres al Frontului De

mocrației și Unității 
Socialiste.

19.40 Cîntarea României 
(c).
De pe marea scenă a 
țării pe micul e- 
cran.

20.20 Film artistic.
S-a intimplat la San- 
dakan (ultima parter 

21,10 La zi în 600 de se
cunde.

21.20 Romanțe și melodii 
de neuitat (c).

21,50 Telejurnal (pc).

Luni, 4 februarie

20,00 Telejurnal (pe).
20.20 Orizont tehnicd-ștl- 

ințific.
20.40 Tezaur folcloric (c). 
21,05 Roman foileton. Dru

mul lui Jan Amos, 
(c).

21,50 Telejurnal (pe)

Marți, 5 februarie

20,00 Telejurnal (pc).
20,15 Actualitatea în eco- 

noarie.

20,25 Teatru TV.
Nunta lui Figaro — 
de Beaumarchais.
Interpretează un co
lectiv al Comediei 
Franceze (c).

21,50 Telejurnal (pc).

PROGRAMUL ȚV
Joi, 7 februarieMiercuri, 6 februarie

20,00 Telejurnal (pc).
20,15 Tribuna TV — în în

tîmpinarea celui de-al 
III-lea Congres al 
Frontului Democra
ției și Unității So
cialiste.

20,35 O țară, un partid, Un 
popor.
Cîntece și ■ versuri 
patriotice și revolu
ționare (c).

20,45 Scena și ecranul în 
lumina directivelot 
Congresului al XIII- 
lea.

21,00 Film serial. Tineri în 
luptă. Premieră pe 
țară.

21,50 Telejurnal (fie).

20,00 Telejurnal (pc)
20,15 Actualitatea în eco

nomie.
. 20,25 Studioul l.nerctullli. 

Eroismul Ia vîrsta ti
nereții revoluționare. 
In producție, pe ș.m- 
tiere, pe băncile șco
lii, în perimetru] da
toriei ostășești, stă 
dovedim prin fapte 
eroismul generației 
noastre (Așa ne cere 
țara, așa ne cere se

cretarul general al 
partidului).

21,50 Telejurnal (pc)

Vineri, 8 februarie

20,00 Telejurnal (pc).
20.15 Actualitatea îrt eco

nomie.
20,25 Partid și țară, o u- 

nică voință (c). 
Spectacol literar-mu- 
zical-coregraflfc.

20,45 Pe coordonatele dez
voltării (c).

21,00 Cadran mondial — 
România și probleme
le lumii contempo
rane.

21.15 Telefilmoteca de aur 
(pc).
Eroi ai construcției 
socialiste în filmul 
românesc.
(Emisiune de Eugen 
Atanasiu).

21,50 Telejurnal (pc).

Sîmbătă, 9 februarie

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă (c).

Din sumar ;
— Dragi mi-s cînteceie 

mele.
— Gala desenului ani

mat,
— Marile momente ale 

baletului.
— Cîntecul cuvintelor — 

moment poetic.
— Tot ce are țara mai 

frumos — oameni, lo
curi, fapte.

— Atlas muzical.
— Telesport.
— Univers românesc.
— Autograf muzical.

14,45 Săptămîna politică
19,00 Telejurnal (pc).
19,20 Telcenciclopedia.
19,55 Antologie umorului 

românesc (c).
(Episodul 2 : Fabule 
și falsul iști)

20,25 Film artistic.
Legea si forța.
(Producție a studiou
rilor cinematografi
ce din R.P Polonă).

21,50 Telejurnal tpc).
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