
Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

o serie de lipsuri în ce privește utilizarea 
capacităților de producție, a mașinilor și 
instalațiilor, precum și în realizarea in
dicatorilor stabiliți la noile obiective de 
investiții industriale și agrozootehnice. De 
asemenea, nu peste tot s-a acționat cu 
suficientă răspundere pentru încadrarea 
în consumurile de materii prime, mate
riale, energie și combustibili stabilite 
prin plan, pentru reducerea acestora și 
creșterea gradului lor de valorificare, ce
ea ce a dus la consumuri suplimentare, 
care au influențat negativ asupra costu
rilor de producție. Și în ce privește pro
ductivitatea muncii — deși la acest indi
cator deosebit de important in anul 1984 
s-a obținut o creștere însemnată — s-au 
înregistrat unele rămîneri în urmă față 
de prevederile planului. Evidențiindu-se 
progresele însemnate obținute anul tre
cut in ridicarea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, s-a relevat, totodată, 
că într-o serie de unități au fost realiza
te produse cu abateri de la normele de 
calitate, pentru a căror remediere s-au 
cheltuit fonduri suplimentare.

Analizînd atît rezultatele bune obținu
te, cit și cauzele care au determinat lip
surile semnalate, Comitetul Politic Exe
cutiv a cerut ministerelor, centralelor in
dustriale, tuturor unităților productive, 
precum și organelor și organizațiilor de 
partid să ia măsuri hotărîte pentru înlă
turarea, în cel mai scurt timp, a neajun
surilor care s-au manifestat în activitatea 
desfășurată în anul 1984, pentru recupe
rarea rămînerilor în urmă și încadrarea

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, sîmbătă, 2 martie, a 
avut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

In prima parte a ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a analizat o serie de 
probleme privind modul în care au fost 
realizați unii indicatori de bază ai pla
nului pe 1984. In legătură cu aceasta, 
în ședință au fost dezbătute: Raportul
privind utilizarea mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor din industrie, construcții și 
transporturi ; Raportul privind realizarea 
principalilor indicatori tehnico-econo- 
mici aprobați la capacitățile de produc
ție industriale și zootehnice puse în func
țiune; Raportul privind îndeplinirea con
sumurilor normate de materii prime, ma
teriale, combustibili, energie electrică și 
a normativelor de valorificare; Raportul • 
privind îndeplinirea planului costurilor 
de producție în industrie; Raportul pri
vind îndeplinirea planului productivității 
muncii în industria republicană, construc- 
ții.montaj și transporturi și Raportul 
privind asigurarea și controlul calității 
produselor și activitatea de metrologie — 
în anul 1984.

Comitetul Politic Executiv’ a apreciat 
că, față de 1983, în aceste domenii s-au 
obținut o serie de rezultate bune, care 
demonstrează marile posibilități și re
zerve de care dispune economia națională 
și care pot fi puse larg în valoare prin- 
tr-o mai bună organizare a muncii.

Subliniind progresele realizate, Comi
tetul Politic Executiv a apreciat că, pe 
ansamblu, rezultatele obținute în aceste 
domenii nu sînt pe măsura posibilităților, 
prevederilor planului. In activitatea unor 
ministere, centrale industriale, și unități 
economice au continuat să se manifeste
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în intimpinarea alegerilor de deputați
Întîlniri ale candidaților F.D.U.S. 

cu alegătorii

Aținerii Văii Jiului răspund cu abnegație 
vibrantei chemări a tovarășului 

NICOLAE CEAUSESCU ' 
PATRIEI, MAI MULT CĂRBUNE!
Consfătuire cu caracter de 

schimb de experiență pe tema or- 
întreceriigamzării și desfășurării

La Petroșani a avut loc 
ieri, o reușită consfătuire 
de lucru organizată de
Consiliul municipal al
sindicatelor și Combina
tul minier Valea Jiului, 
înscrisă în tradiția preo
cupărilor consacrate in
tensificării întrecerii so
cialiste și sub. numele de 

’ „Ziua brigadierilor" — 
consfătuirea a prilejuit un 
rodnic schimb de expe
riență pentru generaliza
rea experienței pozitive 
a colectivelor fruntașe, în 
vederea creșterii apor
tului lor la dezvoltarea și 
întărirea continuă a ba
zei de materii prime și 
energetice a țării.

Analiza întreprinsă în 
cadrul consfătuirii, dez- 

. baterile care au avut loc 
au adus o nouă și puter
nică confirmare a anga- 
jării minerilor Văii Jiu-

Revenim la ancheta noastră de la început de an

i.m. uricani Programul de 
aplicare a noilor tehnologii 

este bun, dar trebuie 
și respectat!

Cu mai bine de o lună 
în urmă, miercuri, 23 ia
nuarie, ziarul nostru a pu
blicat sub titlul „Aplicînd 
tehnologii moderne, ne 
vom îndeplini planul", in- 
terviul-anchetă de Ia înce
put de an cu factori de 
răspundere de la I.M. U- 
ricani. Prin opiniile lor, 
ing. Alexandru Blaj, di
rectorul întreprinderii,
Traian Hamz, președintele 
c.o.m. și loan Stoi, pre
ședintele comitetului sin
dicatului au afirmat că, 
deși în luna ianuarie pla
nul producției de cărbune 
nu va fi realizat, pînă la 
sfîrșitul trimestrului se va 
recupera minusul. Reve

socialiste și 
tei pozitive 
fruntașe.

lui în înfăptuirea istori
celor obiective adoptate 
de Congresul al XIII-lea 
al partidului, a sarcinilor 
și indicațiilor trasate de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru tradu
cerea în viață a însufle- 
țitoarelor chemări cuprin
se în Manifestul F.D.U.S., 
cu privire la creșterea 
producției de cărbune.

Lucrările consfătuirii au 
fost deschise de tovarășul 
Petru Barb, președintele 
Consiliului municipal al 
sindicatelor.

Luînd cuvîntul în ca
drul consfătuirii, tovară
șul Iulian Costcscu, 
directorul general al 
C.M.V.J., a evidențiat a- 
portul tot mai rodnic al 
colectivelor fruntașe, al 
celorlalte colective mi
niere și de preparare a 
cărbunelui, al constructo- 

nind la I.M. Uricani, în 
ultima zi a lunii februarie, 
am constatat că în Ioc să 
se diminueze, minusul a 
crescut cu peste 9000 tone 
de cărbune față de planul 
lunii februarie. Astfel, de 
la începutul anului pînă în 
ultima zi a lunii februarie, 
colectivul I.M. Uricani a 
rămas dator economiei na
ționale cu 22 000 tone de 
cărbune. Este evident că o 
astfel de restanță nu va fi 
recuperată în ultima lună 
a trimestrului I.

Viorel STRAUȚ 

(Continuare în pag. a 2_a)

(Continuare în pag. a 4-a)

generaiizării experien- 
a colectivelor miniere

rilor de utilaje, instala
ții, echipamente miniere 
și piese de schimb care 
pe parcursul anului 1984, 
au desfășurat o activita
te susținută, contribuind 
în mod substanțial la 
creșterea potențialului 
economic al municipiu
lui. Datorită preocupă
rilor sporite pentru valo
rificarea superioară a 
capacităților de producție 
create, precum și abnega
ției patriotice și înaltei 
dăruiri muncitorești ce 
au caracterizat' munca 
plină de răspundere - a 
minerilor, în anul 1984
a fost înregistrat cel
mai mare nivel al ex
tracției cărbunelui din
întreaga existență a com
binatului, respectiv o 

(Continuare în pag. a 3-a)

* Energie electrică, in condiții de eficiență economică
Energeticiănii de la 

Paroșeni au depus efor
turi deosebite pentru a 
asigura economiei națio
nale cît mai multă ener
gie electrică în condiții 
deosebit de grele, create 
do vicisitudinile acestei 
ierni aspre. Acum cînd 
se apropie alegerile de 
deputați de la 17 martie 
și-au amplificat puterea 
de mobilizare pentru ob
ținerea de noi succese. 
Cu toate condițiile grele 
pe care le-au întîmpinat 
din cauza gerului, în lu
na februarie au fost 
pulsați în sistemul ener
getic național peste 66 
milioane kWh. Strădani
ile depuse zi și noapte 
de către întregul colectiv 
al uzinei au fost concre
tizate, în ultima decadă 
a lunii februarie, prin 
pornirea grupului de 150 
MW și funcționarea lui 
Ia parametrii stabiliți.

Sub impresia puternică- 
a vibrantului Manifest al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, .docu
ment care sintetizează mă
rețele succese și perspec
tivele de dezvoltare cu
prinse în istoricele docu
mente ale Congresului al 
XIII-lea al partidului, la 
Petrila s-a desfășurat în 
prima zi a primăverii, în- 
tîlnirea cetățenilor cu mi
nerii șefi de brigadă de 

,1a I.M. Petrila Vlad Aio- 
ncsei și Nicolae Ichim, can
didați în circumscripția e_ 
lectorală județeană nr. 72, 
și cu candidații de depu

întreprinderii miniere Paroșeni i-a fost înmînat Drapelul de unitate frun
tașă pe C.M.V.J. Foto; Ioan CUZMAN

Odată pornit acest grup, 
puterea de producere a 
energiei electrice a cres
cut ajungînd la o medie 
de 170 MWh, cu 20 MWh 
mai mult decît sarcina 
planificată.

Pentru funcționarea u- 
zinei, cu toate agregatele, 
la întreaga capacitate s-au 
depus eforturi susținute 
pentru aprovizionarea ca- 
zanelor cu cărbune. Deși 
gerul le-a creat multe 
probleme oamenilor de 
la atelierul de transport 
combustibil, zilnic s-au 
descărcat în medie 30—35 
de vagoane cu cărbune. 
Frigul nu a afectat nu
mai aprovizionarea uzinei 
cu combustibil. Trebuia 
asigurat debitul de apă 
necesar procesului teh
nologic. Pentru aceasta, 
oamenii atelierului de 
exploatare turbine și ai 
atelierului chimic, con
duși de sing. Gheorghe 

tați din circumscripțiile 
municipale nr. 23, Mihaela 
Lungana și Viorica Bulz, 
și nr. 24, minerii Petru 
Puian și Gheorghe Pocnar. 
Aceste întîlniri cu cetățe
nii, la care au participat 
și candidații F.D.U.S. din 
circumscripțiile electorale

PETRILA

orășenești cuprinse între 
numerele 13 și 20, au pri
lejuit manifestarea gîndirii 
cetățenești, a chibzuinței 
gospodărești față de ora
șul în care trăiesc și mun
cesc. Candidații F.D.U.S. 
pentru alegerile de la 17 
martie sînt mineri, oameni 
de acțiune, receptivi la 
ideile înnoitoare ale con
cetățenilor, dornici să tră
iască intr-un oraș în care 
calitatea muncii oamenilor 
se răsfrînge asupra calită
ții vieții lor.

In timpul acestor întîl
niri cetățenii care locu
iesc în perimetrul circum
scripțiilor au vorbit despre

Domșa și ing. Cantemir 
Popescu, au rămas zi și 
noapte la datorie pentru t 
înlăturarea gheții din Jiu 
și pentru asigurarea apei 
tehnologice din rîul Ba- 
leia.

„Aflîndu-he în preajma 
alegerilor de deputați, e- 
nergeticienii de la Paro
șeni sînt hotărîți să pulse
ze în sistemul energetic 
național cît mai multă 
energie. Cei peste 66 mi
lioane kWh au fost reali
zați în condiții de dfi- l 
ciență economică sporită.

Consumul specific de corn- i 
bustibil convențional pe 
fiecare kWh produs a i 
fost sub media realizată 
în aceeași perioadă a a- 
nului trecut cu 10,8 gra
me, iar consumul de e- 
nergie electrică s-a re
dus cu 2 la sută", ne spu
nea tovarășul Gheorghe 
Dinca, inginerul șef al L 
uzinei. I 

realizările obținute în anii 
acestei legislaturi — sute 
de apartamente yi ansam
blul de locuințe din cen
trul civic al orașului, ma
gazinul general și multe 
spații destinate comerțului 
și serviciilor pentru popu
lație — și au propus noi 
obiective și direcții de ac
țiune care se vor înfăptui 
prin nemijlocita participa
re a oamenilor muncii. 
Astfel de idei și propuneri 
au formulat minerii Ion 
Dumitrescu, Ilanig Ludo
vic, constructorii loan 
Man și Virgil Bodin, pen
sionarii Gheorghe Giurgiu 
și Andrei Ștefan. Printre 
direcțiile de acțiune pro
puse se află grija față de 
gospodărirea și înfrumuse
țarea orașului, finalizarea 
bulevardului și a lucrări-

T. SPĂTARU

(Continuare in pag. a 2-a)
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„Cupa ziarului 
Steagul roșu14, 

la schi
Azi, startul în

populara 

competiție!

(Amănunte, în pag. a 2-a)

IBMBBBBIIBMBI



2 Steagul roșu DUMINICA, 3 MARTIE 1985
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Artiști amatori în festival

interpret cu 
frumoase 

posibilități 
artistice

Recenta trecere în re
vistă a formațiilor artis
tice și interpreților indi
viduali a scos în eviden
ță o serie de valori ale 
artei de amatori, unii 
dintre ei sînt interpreți 
deja cunoscuți, alții au 
pășit acum pe scenă pen
tru prima dată. Printre 
cei care și-au reconfirmat 
posibilitățile artistice se 
află și interpretul de 
muzică populară Nicolae 
Agăleanu, în viața de toa
te zilele lăcătuș în secto
rul I la întreprinderea 
minieră Aninoasa.

Originar din județul 
Neamț, este venit în Va
lea Jiului de 20 de ani. 
A debutat la Brașov cu 
ansamblul artistic al u- 
zinei „Tractorul" apoi a 
cîntat în Vulcan cu for
mația clubului muncito
resc, iar in ultimul timp 
este unul din membrii 
ansamblului folcloric „Pa- 
rîngul" al Casei de cul_ 

1 tură a sindicatelor din 
; Petroșani, cu care cîntă 
; atît ca solist vocal cit și 
î ca solist instrumentist la 
i fluier.
i Nicolae Agăleanu a cîn- 
i tat în Brașov, Petroșani, 
i Tg. Jiu, Deva, Hunedoa- 
1 ra. Mediaș, Cluj-Napoca 
i și București, are impri

mări la radio și televi
ziune.

Interpretul de care vor
bim, solist vocal de pes
te 23 de ani, are astăzi 
un bogat repertoriu • de 
cîntece

.........

momîrlănești, al- Horațiu ALEXANDRESCU

te piese populare din 
Transilvania și Muntenia.

„De la cine ai învățat 
să cînți, Nicolae Agă
leanu ?“ — l-am între
bat. „De la mama; mama 
cînta totdeauna cînd se 
așeza la războiul de țe
sut. ori lucra altceva prin 
casă".

Și a învățat nu numai 
să cînte, a învățat să 
pună suflet, să creadă cu 
adevărat în cîntecele sale. 
Stau mărturie premiul al 
II-lea obținut la etapa 
republicană a Festivalu
lui național „Cîntarea 
României", ediția a IV-a, 
„Lampa de argint" la 
festivalul „Cînteeul adîn- 
cului" 1983 și „Premiul 
special" la „Flori de cîn- 
tec românesb". Vulcan 
1984. Stă mărturie și par
ticiparea la turneul în
treprins cu ansamblu] 
„Parîngul" în U.R.S.S. în 
vara lui ’84.

Lăcătușul Nicolae Agă
leanu, om al muncii în- 
tr-una din minele din 
Valea Jiului, este unul 
dintre cei ce știu să îm
bine activitatea depusă pe 
frontul cărbunelui cu ac
tivitatea. creatoare, artis
tică, desfășurată pe sce
nă; este unul din exem
plele grăitoare ale per
manenței artistice de la 
izvoarele Jiului, adevă
rată artă a minerilor, 
pentru mineri.

I N T I L N I R I 
ale candidaților

F.D.U.S. cu alegătorii

1
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lor de îndiguire a Jiului și 
Jiețului, amenajarea unei 
creșe pentru copiii din 
cartierele 7 -Noiembrie și 
Tudor Vladimirescu, nece
sitatea unui cinematograf, 
construirea drumului pen
tru transportul greu (pe 
malul sting al Jiului, din 
zona Dărănești piuă la I.M. 
Lonea) etc. Despre necesi
tatea termoficării orașului 
a vorbit tovarășul Marcu 
Boantă, secretarul comite
tului de partid de la I.M. 
Petrila, iar tovarășul Ga- 
vrilă David, prim-secretar 
al orașului, a detaliat o 
problemă de larg interes 
cetățenesc: realizarea unei 
captări de apă potabilă și 
industrială pentru unitățile 
miniere.

i 
I

Activitate intensă în secția de preparare a cuar. 
țului din Uricani.

Foto: Al. TĂTAR

Programul de aplicare a 
noilor tehnologii

Pornind de la această 
constatare am analizat la 
fața locului cauzele ne- 
realizării planului. Am 
aflat de la Iacob Stoica, 
directorul tehnic al între
prinderii că se depun mari 
eforturi pentru asigurarea 
continuității în funcționa
rea marelui complex me
canizat din abatajul brigă
zii lui Iiie Amorăriței. In 
luna februarie. în acest 
abataj de mare capacitate, 
punctul cheie de care de
pinde realizarea planului 
de producție al sectorului 
II, timp de 11 zile n-a 
funcționat combina de tă
iere. înclinarea mare a 
stratului, lipsa pieselor de 
schimb pentru combină, 
continuă să genereze mari 
dificultăți în acest abataj. 
Concomitent, în luna fe
bruarie, în timp ce unul 

din abatajele sectorului II 
s~a închis pe falie, la li
mita de exploatare plani
ficată, noul complex de 
susținere și tăiere mecani
zată, din stratul 18, n-a 
fost pus în funcțiune la 
termenul prevăzut. Or, res
pectarea programului de 
introducere și punere în 
funcțiune a acestui com
plex de susținere și tăiere 
mecanizată este de mare 
însemnătate pentru crește
rea producției zilnice. De 
ce a întîrziat punepba lui 
în funcțiune ? Ne explică 
ing. Alexandru Bluj. di
rectorul întreprinderii: „In 
primul rînd datorită ma
rilor dificultăți generate 
de Iarna geroasă pe flu
xul transportului de la 
suprafață și prin puțul nr. 
5. In al doilea rînd. dato
rită întîrzierilor în livra
rea subansamblelor com
plexului de susținere și 
de tăiere mecanizată. Flu
xul de transport din aba
taj pînă in galeria colec
toare nu este încă finali
zat. Partea de susținere a 
transportoarelor și alte 
piese componente n-au fost 
puse nici în prezent la 
dispoziția echipei de mon
taj. Cele 52 de secții de 
susținere sînt montate, dar 
combina nu poate să func
ționeze".

In prezent, la I.M. Uri
cani, 48 la sută din pro

I 
I

r
„Cupa ziarului 

Steagul roșu 

ia schi 

Cîți competitori și suporteri,

ducție trebuie să fie reali
zată în abataje cu tăiere 
și susținere mecanizată. 
Restul de 52 la sută din 
producția zilnică a minei 
se realizează in abataje 
cu metode clasice de ex
ploatare. In timp ce la 
sectoarele I și III produc
ția planificată a fost rea
lizată (la sectorul III s-a 
înregistrat în februarie, o 
producție suplimentară de 
350 tone de cărbune, ian 
la sectorul I s-a înregistrat 
un minus, recuperabil, de 
1000 tone), în condiții de 
exploatare clasică, la sec
torul II unde sînt concen
trate abatajele mecanizate, 
se constată cea mai mare 
rămînere sub plan.

Ideea tehnică îmbrăți
șată la începutul anului 
1985, de exploatare selec
tivă, cu complexe de tipul 
„pitic", a sti ațelor 18 și 
17, a început să fie înfăp
tuită. La începutul lunii 
aprilie este programată 
punerea în funcțiune a ce
lui de-al doilea complex 
de tipul „pitic". Dar acest 
program de aplicare a u- 
nor tehnologii adecvate 
condițiilor de zâcămînt, 
trebuie să fie riguros res
pectat I

r „Salvarea" înaintează a- 
nevoie printre nămeți în 
întunericul nopții. Con
ducătorul auto se aventu
rează totuși în acest sla
lom periculos, intrucît 
este vorba de viata unui 
om. La serviciul de ur
gență al Spitalului muni
cipal „garda" este deja 
în alertă...

— Comă alcoolică, diag- 
nostichează medicul prin
cipal Imre Kdrozsi și 
deși „mirosul naturel" al 
pacientului provoacă grea
ță, i se acordă îngrijirile 
necesare.

Un fapt singular, care 
nu reclamă atenție deose
bită, ar zice unii. Din pă
cate insă, alcoolul mai face 
ravagii printre pătimașii 
slujitori ai zeului Bachus. 
Frunzărind registrul de 
internări la urgență, nu
mai în prima perioadă a 
lunii februarie remarcăm 
„obolul" nepermis de ma
re al celor căzuți pe „al
tarul" alcoolului în zăpa
dă, din fericire descope- 
riți de trecători, de lu
ci ătorii de miliție și a- 
duși în stare gravă la 
spital. Cîtcva nume: E- 
manoil Iuhasz, muncitor 
la I.M. Petrila, Marian 

Păduraru, încadrat la 
I.U.M.P., Doinei Faur, 
electrician la I.M. Dîlja, 
Emil Zobianu, muncitor 
la I.G.C.L., Gheorghe 
Iosza, măcelar, Alexan
dru Almășan, Zaharia Lă- 
cătușu de la A.C.M.R.C.F. 
Timișoara, Traian Radu.

Prea scump plătit 
,,paharul în plus“!

muncitor necalificat la 
I.C R.A., Ion Nicolae, de 
la IPSRUEEM, Constan
tin Vlad, • student la 
I M.P., Ion Burianu, de 
la I.U.M.P. Tineri sau 
vîrstnici, cărora starea 
de „imponderabilitate" e- 
ra să le fie fatală. Con
secințele alcoolului? Rui
narea sănătății. reacti
varea unor boli (ulcere, 
gastrite, afecțiuni hepa
tice etc), îmbolnăvii i gra
ve (reumatism, afecțiuni 
ale căilor respiratorii, co
mă alcoolică Ș.a.), soldate 
uneori chiar cu dispariția 
prea timpurie.

— .CT zi de spitalizare 

costă între 260 și 270 lei, 
remarcă dr. Kdrozsi, dar 
paturile ocupate de alco
olicii înveterați, medica
mentele administrate lor, 
ar trebui să revină pa- 
cienților cu adevărat bol
navi. Din punct de vedere 
social, intră în calcul 

pierderile de zile muncă, 
cele de producție, foile 
de boală etc. Alcoolismul 
figurează printre prin
cipalele cauze ale destră
mării unor familii.

— La obîrșia unor fap
te antisociale, completea
ză maiorul de miliție 
Ioan Veg, se află „paha
rul în plus". Certurile in 
localurile publice, între 
consumatori în stare de 
ebrietate au de multe ori 
epilogul i nefericite — 
lovituri cu cuțitul sau 
obiecte contondente, vic
timele ajungînd în stare 
gravă la ‘spital sau chiar 
decedînd. Tot alcoolul 

constituie cauza unor al
te infracțiuni antisociale. 
Scuze de felul 
„am fost beat”, „n-am 
știut ce-am făcqt", „al
coolul mi-a întunecat 
mințile" nu sînt luate în 
considerare de apărătorii 
legii, pentru că, se știe, 
starea de ebrietate se 
constituie în circumstanță 
agravantă.

Așadar, înrăutățirea 
stării de sănătate a unor 
indivizi, cu consecințe 
pentru activitatea eco
nomică și climatul social
moral, are la bază un 
inamic periculos — con
sumul exagerat de al
cool. înlăturarea efecte
lor sale nocive pentru 
individ și societate se 
poate realiza doar prin- 
tr-o ofensivă comună a 
tuturor factorilor educa
ționali. A preveni este mai 
ușor decit a trata, spune 
un dicton medical, cu apli
cabilitate și in domepiul 
moral-social; iată de ce 
eradicarea acestui viciu 
impune nu o campanie, 
ci o permanență educa
țională.

Andrei APOSTOL

tot atîția cîștiqâtori
Așadar, astăzi startul 

celei de-a Xl-a ediții a 
popularei competiții a 
sporturilor albe „CUPA 
ZIARULUI . STEAGUL 
ROȘU" la schi, tradiția 

iconsemnînd deci pîrtia 
generoasă de inițiativă 
a redacției ziarului nos
tru, în colaborare cu Con
siliul municipal al sindi
catelor. „Bugetul" de 
timp liber al oamenilor 
muncii și familiilor lor 

. diu Valea Jiului are de 
I acum un capitol special 
I dedicat muntelui, sportu- 
• rilor de iarnă, la alcătui- 
I rea lui își dau concursul 
I și alte foruri locale ale 
* organizațiilor de tineret 
I și pionieri, de educație 
I fizică și sport, instituții 
• și întreprinderi din mu- 
I nicipiul nostru.

I„Cupa ziarului Steagul 
roșu” s-a constituit deci 
| intr-o competiție de an- 

Ivergură dedicată tuturor 
vîrstelor, dar are în ve
dere și viitorul sportului 

| de performanță, fiecare 
! competitor, dar și simplu

iubitor al muntelui și 
| sportului alpin își în- 
| scrie in palmares nu 

numai succesul concret 
in clasamentul vreunei 
probe, ci și pledează e- 
locvent pentru sănătatea 
lui, de aceea această am
plă competiție, desfășu
rată sub generosul ge
neric al „Daciadei" va 
avea tot atîția cîștigători 
cît concurenți și supor
teri.

Astăzi, pe pîrtiile Pa
rângului pledoaria pen
tru sport și sănătate va 
cuceri noi aderenți, „Cu
pa ziarului Steagul ro
șu" inscriindu-se în ca
lendarul sportiv ca o
profundă manifestare a 
vieții municipiului Pe
troșani, în acest sens in
vitația noastră se adre
sează deopotrivă tuturor 
concetățenilor noștri, ru
delor și prietenilor lor 
din alte localități ale
județului, din alte jude
țe. Așadar, incă de di
mineață asaltînd munte
le, ne avîntăm spre ori
zontul sănătății depline 
și al petrecerii plăcute 
a timpului liber, între- 
cîndu-ne între noi, cu 
noi înșine.

Ion VULPE
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Pctrila și a comitetului sin
dicatului. (Al. II.)

DONĂRI. Artistul plastic 
amator - Gheorghe Berciu 
din Petroșani a donat un 
număr de 1'0 lucrări de 
grafică (linogravuri) pen
tru asociația de locatari 
nr. 9 (cartier Aeroport). Lu
crările sînt expuse în 
roul 
mine 
teia. 
crăci
minul Spital IPOP 
resti. (G.B.)

CENACLUL „MESAGE
RUL" din Petroșani a în-

bi- 
ră-asociatiei și vor

in inventarul aces- 
Patru asemenea lu
au fost donate la că- 

Bucu-

ceput pregătirile pentru o 
serată literară dedicată zi
lei de 8 Martie. Vor par
ticipa cu creații dedicate 
femeii, Rahela Barcan, E- 
lena Dumitru, Mihanța 
Viorica, Mirela Manafu, 
Ionel Burtea și Vaier Deat-
cu. (M. Andraș)

IN ORGANIZAREA co
mitetului U.T.C. pe între
prindere, la I.F.A. Vîscoza 
s-a declanșat faza de masă 
a concursului de șah do
tat cu cupa „Congresul al 
XH-lea al U.T.C.La star
tul concursului s-au aliniat 
peste 50 de adepți ai spor-

tufui minții din întreprin
dere. (ing. St. Popescu)

MĂRȚIȘOR PENTRU 
PĂRINȚI ȘI PROFESORI. 
Sorin Drăgan, elev în cla
sa a XI-a B la Liceul in
dustrial din Petroșani, s-a 
calificat în faza republica-
nă a Olimpiadei școlare 
la limba română, ca ur
mare a cîștigării etapei 
județene. Să amintim și 
profesorul care îl pregă
tește: Ileana Voichița Ghe- 
mes.

Rubrică realizată de 
Horațiu ALEXANDRESCU

I
I

In cadrul acțiunilor de economisire s-au stabilit 
măsuri privind limitarea furnizării de 'energie elec
trică pentru consumatorii casnici și alți mici con
sumatori din mediul urban, care vizează întreruperea 
furnizării energiei electrice între orele 0,30—3,30 și 
10—14. Programul poate suferi modificări în func
ție de solicitările dispeceratului energetic național. 
Limitarea consumului de energie electrică va în
cepe de luni, 4 martie, 1985.
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Sub semnul angajării plenare pentru înfăptuirea hotărârilor j 
Congresului al XIIMea al^parțidului, j

Minerii Văii Jiului răspund cu abnegație vibrantei J 

chemări a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
--------------------------------- PATRIEI. MAI MULT CĂRBUNE! ---------------------------------- '

Consfătuire cu caracter de schimb de experiență pe tema organizării și desfășurării
întrecerii socialiste și generalizării experienței pozitive a colectivelor miniere fruntașe

(Urmare din pag. 1)

producție fizică de peste 
10 200 mii tone de cărbune 
brut.

Anul 1984 a însemnat un 
plus de experiență și în 
privința asigurării necesa
rului de forță de muncă și 
creșterii gradului de pre
gătire profesională a co
lectivelor.

Preocupările deosebit de 
rodnice ale organelor co
lective de conducere, or
ganelor și organizațiilor 
de sindicat, sub conduce
rea organizațiilor de 
partid pentru înfăptuirea 
măsurilor proprii, con
sacrate dezvoltării ex
tracției de cărbune au 
condus la obținerea unor 
rezultate sporite în între
cerea socialistă. Pe a- 
ceastă bază, au fost evi
dențiate în mod deosebit 
strădaniile colectivului 
minei Paroșeni, care a 
obținut depășirea produc
ției fizice cu aproape 
49 000 tone de cărbune, o- 
cupînd locul I în între
cerea desfășurată între 
unitățile Combinatului. 
Au fost apreciate și re
zultatele remarcabile ale 
celorlalte două colective — 
minele Petrila și Lonea — 
situate pe locurile II și III 
în întrecere, datorită de
pășirii planului fizic cu 
peste 5000 de tone fiecare, 
în condițiile îndeplinirii 
și celorlalți indicatori de 
plan.

întrecerea dintre sec
toarele de producție și de 
investiții a condus de ase
menea la rezultate îmbu
curătoare, ca dealtfel și 
întrecerea desfășurată în
tre brigăzile de mineri.

Cu toate rezultatele bune 
care au înscris anul 1984 
ca unul din cei mai rodnici 
ani ai acestui cincinal, co
lectivele miniere ale Văii 
Jiului, organizațiile de sin
dicat se regăsesc in fața 
sarcinii de inaltă onoare 
de a-și intensifica pieocu- 
pările pentru a da patriei 
tot mai mult cărbune. Cu 
exigență și cu un pronunțat 
spirit critic, constructiv, 
s-a arătat că pe C.M.V.J.

au fost înregistrate restan
țe mari datorită nerealiză- 
rii producției fizice plani
ficate de către celelalte 
întreprinderi miniere. Fie
care unitate, fiecare sector 
și brigadă de producție a 
tras învățăminte din ne- 
împlinirile anului 1984, 
prin prisma cărora trebuie 
să acționeze cu și mai 
multă hotărîre pentru a 
depăși neajunsurile cu 
care se mai confruntă și 
in acest început de an, pen
tru a asigura creșterea rea
lizărilor zilnice pe între
prindere și combinat.

In cadrul dezbaterilor 
au luat cuvîntul loan Bes- 
serman, Ștefan Alba, Bu
jor Bogdan, Traian Bor- 
șa și Constantin Popa 
evidențiind hotărîrea co
lectivelor pe care le-au 
reprezentat de a acționa 
cu fermitate pentru dez
voltarea producției de căr
bune. Vorbitorii au făcut 
totodată propuneri în a_ 
tenția consiliilor oamenilor 
muncii și comitetelor de 
sindicat pentru punerea în 
valoare a noi resurse in
terne și căi de creștere a 
producției fizice, produc- ■ 
tivității muncii, de îmbu
nătățire a calității cărbu
nelui și întărire a climatu
lui de muncă, pentru in
tensificarea întrecerii so
cialiste.

☆

Cu prilejul consfătuirii 
au fost acordate însemnate 
distincții colectivelor frun
tașe. Un moment semnifi
cativ a fost prilejuit de 
înmînarea Drapelului <le 
unitate fruntașă, și a tro
feului de ..Fruntaș in în
trecerea socialistă", pe Com
binat, ÎNTREPRINDERII 
MINIERE PAROȘENI, care 
a ocupat locul I în întrece
rea socialistă. Au fost în- 
mînate, de asemenea, fru
moase distincții, trofee și 
diplome celor mai bune 
formații de lucru și frun
tașilor evidențiați în între
cere, precum și premii bă
nești, acordate unor cadre 
de ihineri, ingineri și teh
nicieni câre au avut o 
contribuție deosebită la 
dezvoltarea extracției de 
cărbune a Văii Jiului.

Aspect din timpul desfășurării lucrărilor consfătuirii. loto: Ioan < l ZMAN

Pentru cele mai
Pentru activitatea deo

sebit de rodnică, desfă
șurată pe parcursul anu 
lui 1984, Consiliul muni
cipal al sindicatelor și 
Combinatul minier Valea 
Jiului au acordat, potri

vit tradiției, distincții, 
trofee și premii celor mai 
merituoase colective mi
niere și fruntașilor evi
dențiați in întrecerea so
cialistă.

I Drapelul de unitate fruntașă pe C.M.V.J. a 
fost acordat ÎNTREPRINDERII MINIERE PARO
ȘENI. pentru cea mai bună activitate, concretizată 
prin :

— realizarea planului producției fizice în pro
porție de 105,4 la sută; pe această bază au fost 
extrase peste prevederi 48 979 tone de cărbune.

— realizarea planului lucrărilor de pregătire in 
proporție de 135,8 la sută.

— realizarea planului lucrărilor de deschidere 
în proporție de 177,46 Ia sută.

— depășirea productivității muncii planificate 
cu 2,2 la sută.

— realizarea planului de beneficii în proporție 
de 137,6 la sută.

— reducerea cheltuielilor totale cu 3,1 la sută.
Unităților clasate pe locurile II și III le-au fost 

acordate cupe de „Fruntaș in întrecerea socialistă", 
astfel :

II ÎNTREPRINDEREA MINIERA PETRILA, 
care a îndeplinit planul producției fizice în propor
ție de 100,42 la sută, extrăgînd peste prevederi 5240 
tone de cărbune

III ÎNTREPRINDEREA MINIERA LONEA, caie 
a îndeplinit planul producției fizice în proporție 
de 100,4 la sută obținînd peste prevederi 5017 tone 
de cărbune.

Au fost declarate fruntașe următoarele sectoare, 
care au primit trofeul „Lampa și casca de miner" :

In activitatea direct productivă
I SECTORUL IV I.M. LONEA, care a ex

tras peste prevederi 35 229 tone de cărbune, totali- 
zînd cel mai mare punctaj în întrecerea socialistă, 
de 401 puncte

II SECTORUL I I.M. PAROȘENI, cu 37 136 to
ne de cărbune extrase suplimentar și 393,6 puncte

III SECTORUL IV I.M. LUPENI, cu 31 457 tone 
de cărbune peste plan și 392 puncte

In activitatea de investiții
I SECTORUL XI I.M. PETRILA, pentru de

pășirea planului fizic cu 698 ml
II SECTORUL DE INVESTIjH VIII I.M. PA

ROȘENI, cu 428 ml peste plan
III SECTORUL DE INVESTIȚII I.M. VALEA 

DE BRAZI, cu 372 ml peste plan.
Clasamentul întrecerii socialiste pe formații de 

lucru este următorul i
Abataje frontale
I ȘTEFAN ALBA, I.M. PETRILA, care a extras 

peste prevederi 43 768 tone de cărbune
II CONSTANTIN C1OBANOIU, I.M. PARO

ȘENI, cu o producție suplimentară de 27 447 tone 
de cărbune

III CONSTANTIN POPA, I.M. LUFF.NT, cu 
26 995 tone de cărbune peste plan.

bune rezultate
Abataje cameră
I TRAIAN BORȘA, I.M. VULCAN, cu plus 

12 564 tone de căi bune
II VARGA LUDOVIC, I.M. DILJA, cu plus 7 133 

tone de cărbune
III CONSTANTIN COSMA, I.M. PETRILA, eu 

6 192 tone de cărbune peste prevederi.
Lucrări de pregătire
I ION CIBEA, I.M. PAROȘENI, pentru depă

șirea planului fizic cu 2 222 mc
II KALMAN NICOLAE, I.M. LUPENI, cu o 

depășire de 2 036 mc
III KOVACS FRANCISC, I.M. PETRILA, cu o 

depășire a planului fizic de 1 456 mc.
Lucrări de investiții
I LASZLO ALEXANDRU, I M. PAROȘENI, 

pentru depășirea planului fizic cu 2 452 mc
II TOKES ANDREI, I.M. URICANI, cu o de

pășire de 2 270 mc
III MIRCEA SECRIERU, I.M. L1VEZENI, cu o 

depășire de 1 562 mc.
Pentru cea mai bună activitate desfășurată pe 

parcursul anului 1984 au fost declarați fruntași* in 
întrecerea socialistă pe C.M.V.J următorii mineri, 
șefi de brigadă :

— Giigore Mindruț, I.M. Lonea
— Ștefan Alba, I.M. Petrila
— Vaier Maxim, I.M. Dilja
— Mircea Secrieru, I.M. Livezeni
— Pavel Dediu, I.M. Aninoasa
— Traian Borșa, I.M. Vulcan
— Fazakaș Francisc, I.M. Paroșeni
— Constantin Popa, I.M. Lupeni
— Pompei Tomolea, I.M. Bărbăteni
— Andrei Tokes, I.M. Uricani
— Constantin Cucoș, I.M. Valea de Brazi
— Victor Ilîrșovescu, Cariera Cimpu lui Neag.
In mod deosebit au fost scoase in evidență con

secvența și ritmicitatea brigăzilor conduse de Gri- 
gore Mindruț, Ștefan Alba și Constantin Popa, care 
s-au evidențiat în întrecerea socialistă 3 ani conse
cutiv și ale brigăzilor conduse de Traian Borșa, Mir
cea Secrieru, Gheorghe Stoica, Kovacs Francisc și 
Pompei Tomolea, evidențiate 4 ani consecutiv ea 
fruntașe în întrecerea socialistă pe Combinatul mi
nier Valea Jiului.

Unui mare număr de mineri, maiștri, ingineri 
și tehnicieni le-au fost acordată diploma „LAUDA 
MUNCII", pentru rezultatele bune obținute în în
trecerea socialistă și contribuția acestora la crește
re^ producției de cărbune.

MUNCITORI, TEHNICIENI
SI INGINERI!•

CONTRIBU1ȚI CU ÎNTREAGA VOAS

TRĂ CAPACITATE DE ORGANIZARE, DE 

MUNCĂ Șl DE CREAȚIE LA ÎNDEPLINIREA 

Șl DEPĂȘIREA PLANULUI PE 1935. FACEȚI 

TOTUL PENTRU A ÎNCHEIA ACTUALUL 

CINCINAL CU REZULTATE CIT MAI BUNE, 
PENîRU A CREA O BAZĂ TEHNICĂ ÎN

FĂPTUIRII CU SUCCES A OBIECTIVELOR 
CELUI DE-AL VIII-LEA CINCINAL, A MĂ

REȚULUI PROGRAM DE DEZVOLTARE E- 

CONOMiCĂ Șl SOCIALĂ A ȚĂRII STABI

LIT DE CONGRESUL AL XIII-LEA I

(DIN MANIFESTUL F.D.U.S.)
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■Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. R.
(Urmare din pag 1'

strictă în prevederile de 
plan stabilite pe anul in 
curs și pe întregul cincinal.

In cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, referindu-se la mo
dul în care s-a acționat 
pentru realizarea acestor 
importanți indicatori ai 
planului, a subliniat nece
sitatea de a se analiza. în 
mod amănunțit și exigent, 
în fiecare unitate de pro
ducție și pe fiecare pro
dus, cauzele care au făcut 
ca, în anul trecut, să nu 
se realizeze în întregime 
indicatorii stabiliți pentru 
aceste domenii. S-a cerut 
Ca, pe baza acestei anali
ze, să se ia măsuri con
crete, practice, care să a- 
sigure, într-un timp cît 
mai scurt, realizarea în 
bune condițiuni a tuturor 
prevederilor planului. Se
cretarul general al parti
dului a subliniat, in mod 
deosebit, necesitatea de a 
se asigura în fiecare în
treprindere și la fiecare 
loc de muncă aplicarea 
fermă a măsurilor stabili
te privind reducerea con
sumurilor materiale și de 
energie, introducerea unui 
înalt spirit de ordine și 
disciplină. In special se 
impune a fi luate măsuri 
energice pentru ca. odată 
cu sporirea producției de 
cărbune, țiței și energie e- 
lectrică. să se acționeze 
peste tot, în spiritul pro
gramului stabilit, pentru 
gospodărirea cu maximă 
responsabilitate a acestor 
resurse, pentru încadra
rea riguroasă în consumu
rile aprobate îndeosebi la 
energie și combustibili. 
Prin aplicarea fermă a 
acestor măsuri de bună 
gospodărire a combustibi
lului și energiei, va trebui 
să se asigure desfășurarea 
normală a activității de 
producție în toate unitățile 
industriale, realizarea în 
bune condiții a sarcinilor 
de plan pe 1985. îndeosebi 
a producției destinate ex
portului.

Arătînd că datorită con
dițiilor grele din această 
iarnă, a gerurilor mari, 
care au împiedicat buna 
funcționare a centralelor

electrice și a creat serioa
se greutăți în desfășurarea 
normală a activității uni
tăților economice — ceea 
ce a dus la unele rămîneri 
în urmă — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indi
cat că în spiritul măsuri
lor stabilite cu acest pri
lej, Să se acționeze cu toa
tă hotărîrea pentru ca în 
toate unitățile economice 
să se asigure desfășurarea 
ritmică a producției, re
cuperarea într-un timp cît 
mai scurt a restqjițelor și 
realizarea în întregime, în 
fiecare întreprindere, în- 
cepind chiar din luna mar
tie, a producției fizice și 
marfă planificate, îndeo
sebi a producției destinate 
exportului. In acest sens, 
secretarul general al parti
dului a cerut guvernului, 
conducerilor ministerelor, 
centralelor și unităților e- 
conomice ca, în cursul lu
nii martie, să definitiveze 
programele speciale de 
măsuri, care să asigure în
deplinirea în bune condi
ții a tuturor indicatorilor 
de plan — atît cantitativi, 
cît și calitativi —, utiliza
rea la întreaga capacitate 
a mașinilor și instalațiilor, 
reducerea consumurilor, a 
cheltuielilor materiale și 
costurilor de producție, 
creșterea productivității 
muncii și ri
dicarea nivelului tehnic, 
și a calității produselor. 
S-a cerut ca toate aceste 
programe să fie temeinic 
dezbătute în cadrul consi
liilor de conducere ale mi
nisterelor, al consiliilor 
oamenilor muncii din cen
trale și întreprinderi și să 
se treacă de îndată la a- 
plicarea lor în practică.

Secretarul general al 
partidului a exprimat con
vingerea că oamenii mun
cii din industrie, construc
ții, transporturi, din toate 
ramurile economiei națio
nale vor acționa cu spirit 
de răspundere pentru 
transpunerea fermă în via
ță a acestor măsuri, în 
vederea obținerii, în acest 
an, și pe întregul cincinal, 
a unor rezultate cît mai 
bune, crcind astfel condițiile 
necesare trecerii cu succes 
la realizarea obiectivelor 
viitorului cincinal, 1986— 
199p, a hotărîrilor stabilite

de Congresul al XIII-lea 
al partidului.

In continuare, în cadrul 
ședinței. Comitetul Politie 
Executiv a examinat Ra
portul privind rezultatele 
recensământului animale
lor de la 1 februarie 1985, 
precum și Raportul pri
vind evoluția efectivelor 
de animale în perioada 1 
februarie 1984 — 1 februa
rie 1985.

Comitetul Politic Exe
cutiv a apreciat că situația 
efectivului de animale este 
in general bună. Pe ansam
blul agriculturii, față de 
rezultatele recensămîntu
lui anterior, numărul ani
malelor înregistrate la rc- 
censămîntul de la 1 fe
bruarie 1985 este mai mare 
la aproape toate speciile 
de bază, ceea ce asigură 
condiții pentru creșterea 
livrărilor la fondul de stat 
și realizarea programului 
de autoaprovizionare a 
populației cu produse a- 
groalimentare.

. Conform datelor recen
sămîntului, sporurile re
prezintă — comparativ cu 
1 februarie 1984 — peste 
286 800 bovine, 430 000 por
cine, 256 000 ovine și ca
prine, 18 800 cabaline, pre
cum și peste 4 724 000 pă
sări. In gospodăriile popu
lației s-au obținut, de ase
menea, creșteri la bovine, 
ovine și caprine, la păsări, 
precum și la efectivele 
matcă de vaci și juninci.

Comitetul Politic Execu
tiv apreciază că, deși au 
fost înregistrate creșteri 
însemnate față de recensă- 
mîntul anterior, sporul e- 
fectivelor de animale nu 
se situează la nivelul po
sibilităților, al programe
lor speciale privind dez
voltarea zootehniei. Se 
mențin încă diferențieri în
semnate între județe, chiar 
și între cele cu condiții 
asemănătoare de creștere 
a animalelor.

Ținînd seama de această 
situație, Comitetul Politic 
Executiv a atras atenția 
Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare, 
tuturor celor care au răs
punderi pe linia îndrumă
rii și controlului acestei 
activități, precum și orga
nelor agricole, centrale și
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locale, comitetelor jude
țene de partid și consili
ilor populare să ia măsuri 
energice în vederea reali
zării sarcinilor de plan în 
domeniul sporirii șeptelu- 
lui la nivelul prevăzut. S-a 
cerut, totodată, să se acțio
neze cu mai multă energie 
și răspundere pentru asi
gurarea necesarului de re
producători de cea mai 
bună calitate, pentru 
creșterea indicilor de na
talitate, la toate speciile 
de animale și în toate uni
tățile, pentru asigurarea 
unor condiții corespunză
toare de hrănirc și îngriji
re a acestora. De asemenea, 
s-a subliniat necesitatea de 
a se lua măsuri ferme 
pentru respectarea 
normelor legale, a legilor 
stabilite privind înregis
trarea, circulația, vînzarea 
și tăierea animalelor. In 
acest context, s-a cerut ca 
în fiecare județ să fie luate, 
în spiritul legilor în vigoa
re, măsuri hotărîte pentru 
lichidarea tăierilor ilegale 
și nejustificate de animale, 
pentru reducerea mortali
tății.

Comitetul Politic Execu
tiv a indicat ca în toate 
județele să fie întocmite 
programe concrete de mă
suri în vederea îmbunătă
țirii activității în zooteh
nie, creșterii numărului 
de animale, atît în unită
țile agricole de stat și co
operatiste cît și în gospo
dăriile personale ale mem
brilor cooperativelor agri
cole de producție și în 
gospodăriile producători
lor particulari, pentru rea
lizarea efectivelor de ani
male stabilite pentru anii 
1985—1990, a prevederilor 
Programului național de 
dezvoltare a zootehniei și 
creștere a producției ani
maliere, în scopul asigu
rării, pe această bază, a 
unei tot mai bune aprovi
zionări a populației cu pro
duse agroalimentare.

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

mnm

FILME
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12,00
12,05
12,40

■

No-
U-

PETROȘANI — 7 
iembrie: Salamandra; 
nirea; Scopul scuză mij
loacele; Parîngul: 
e

Dacă 
divorț, divorț să fie. 
PETRILA : Surorile. 
LONEA: Străinul, I-II. 
ANINOASA: Dreptate

în lanțuri.
VULCAN — Luceafărul: 

Singur de cart.
LUPENI — Cultural : 

Polițist sau delincvent.
URIC ANI: Emisia con

tinuă.
TEATRUL DE 

„VALEA JIULUI" 
TROȘANI — la 
„Variațiuni pe tema 
gostei".

4 martie
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Comisia O.N.U. pentru dezvoltare 
socială a adoptat o rezoluție 

prezentată de țara noastră
VIENA 2 (Agerpres). Co

misia O.N.U. pentru dez- 
yoltare socială a adoptat, 
prin consens, o rezoluție 
prezentată de țara noas
tră, împreună cu alte 17 
state (Argentina, China, 
Gipru, Ecuador, Egipt, 
Franța, Ghana, Kenya, Ma- 
layezia, Mali, Maroc, Nica
ragua, Olanda, Spania, 
Thailanda, Togo și Zim
babwe), intitulată „Tinere
tul in lumea contempora
nă-.

Axată pe problematica 
Anului Internațional al 
Tineretului: „Participare,
dezvoltare, pace", rezoluția 
subliniază importanța pro
movării în rfndul tinere
tului a idealurilor de pace, 
respect reciproc și înțele
gere între popoare prin 
inițierea și realizarea de 
acțiuni pe plan național, 
regional 'și internațional.

Documentul conține, de 
asemenea, prevederi, prin 
care se recunoaște necesi

tatea integrării tinerei ge
nerații în toate domeniile 
vieții politice, economice 
și sociale, subliniind cerin
ța luării în considerare a 
nevoilor specifice ale ti
neretului în procesul de 
elaborare a planurilor și 
programelor naționale.

Comisia a hotărît să e- 
xamineze la următoarea 
sa sesiune (1987) căi și mij
loace de creștere a contri
buției O.N.U. la punerea 
în aplicare a programelor 
privind tineretul, pe baza 
deciziilor ce vor fi adop
tate în acest an de Comi
tetul consultativ al O.N.U. 
pentru AIT și de Aduna
rea Generală a O.N.U.

Comisia a hotărît, de a- 
semenea, să ia în discuție 
în 1987 un raport al secre
tarului general al O.N.U. 
cu privire la evaluarea re
zultatelor punerii în apli
care a acțiunilor Anului 
International al Tineretu

lui.

13,00
15,00

Telex.
Lumea copiilor.
Din cununa cînte- 
cului românesc.
Album duminical, 
închiderea progra
mului.
Telejurnal, 
împliniri.
Cîntarea României.

STAT 
PE- 

sediu, 
dra-

No-PETROȘANI — 7 
iembrie: Emisia continuă; 
Unirea: Clopotele roșii, 
I-II; Parîngul: Acordați 
circumstanțe atenuante?

PETRILA: Surorile.
LONEA; Madona păgînă. 
VULCAN — Luceafărul: 

Un marinar rămîne pe 
țărm.

LUPENI — Cultural î 
Spanioli de modă veche.

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI" PE
TROȘANI: „Motanul în
călțat" — Lupeni, „Milio
narul sărac", „Un bărbat 
și mai multe femei" — 
București.

Intervenție românească 
la Conferința de la 

Stockholm
STOCKHOLM 2 (Ager

pres). In cadrul actualei 
sesiuni a( Conferinței de la 
Stockholm continuă pro
cesul de examinare și a- 
profundare a propunerilor 
de măsuri pentru creșterea 
încrederii și securității, 
prezentate de diferite sta
te participante, între care 
și România.

Luînd cuvîntul, șeful 
delegației române a pre
zentat poziția țării noas
tre în legătură cu stadiul 
și sarcinile prioritare ale 
Conferinței de la Stoc
kholm la actuala sesiune 
și în perioada următoare. 
El a Subliniat că, în sta
diul actual, cel mai impor
tant lucru este ca efortu
rile conferinței să fie o- 
rientate cu precădere spre 

valorificarea premiselor

create, spre consolidarea 
elementelor comune sau 
convergente rezultate și 
extinderea lor graduală, 
prin acomodări reciproce, 
astfel îneît să se lărgească 
aria de înțelegere, să se 
treacă la negocieri și apoi 
la redactarea textului unui 
prim acord.

In continuare, delegația 
română a prezentat poziția 
țării noastre potrivit căre
ia, în actualele împreju
rări, orice pași, chiar mai 
modești la început, ar a_ 
vea o deosebită însemnă
tate pentru sporirea încre
derii între toate statele 
participante, pentru crea
rea unui climat propice 
trecerii la reducerea for
țelor armate și armamen
telor pe continentul nostru.

COLEGIUL DE REDACȚIE: Iosif BALAN, Ioan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef. Teodor RUSU — redactor șef adjunct. 
Tiberiu SPATARU. 

19,00
19.20
19,40

20.20 Din Manifestul Fron
tului Democrației și 
Unității Socialiste. 
Film artistic.
După o lungă cău
tare.
Farmecul
— tangouri 
Telejurnal, 
închiderea 
mului.

20,25

21,35

21,50
22,00

20,00
20,20

21,05

21,50
22,00

4 martie

muzicii 
celebre.

progra-

tehnico-ști-
Telejurnal. 
Orizont 
ințific. 
Tezaur 
Din
Frontului 
orației și 
Socialiste. 
Roman 
Verdi. 
Premieră 
Episodul
Telejurnal, 
închiderea 
mului.

folcloric.
Manifestul 

Demo- 
Unității

foileton î

pe
3.

țară.

progra-

memento
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I
I
I
I
I
I
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s
I
3
i
1
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întreprinderea da mașini unelte 
pentru presare și forjare 

Tg. Jiu
strada Macului, nr. 1

INCADREAZA:
♦ prelucrători prin așchiere (strungari, 

frezori, rectificatori, sculeri-matrițeri, borh- 
werkiști) — categoriile II—VII.

♦ lăcătuși — categoriile II—VII.
♦ Ingineri, specializarea T.C.M. și M.U. 

cu vechime de minimum 3 ani în specialita
te.

Cei ce doresc să devină oameni ai mun
cii în această unitate se vor prezenta pentru 
probă de lucru avînd și actul de studii în o- 
riginal la biroul P.I.R.

Unitatea asigură masă, contracost la 
cantită si locuință.* X
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Mica publicitate
CU ocazia aniversării zi

lei de naștere, copiii și ne
potul urează tatălui și bu
nicului lor LEIB FRAN- 
CISC, multă sănătate și 
„La mulți ani !“. (3358)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Udres- 
cu Ion, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(3368)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bolboa- 
șă Floarea, eliberată de. 
Preparația Petrila. O de
clar nulă. (3369)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Purcaru 
Constantin, eliberată de 
I.M. Bărbăteni. O declar 
nulă. (3370)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele. Dogaru 
Petre, eliberată de I.M. Pa- 
roșeni. O declar nulă. (3371)

PIERDUT foi parcurs se
riile: 408163, 408470, 408481, 
541569, 
408079, 
408273, 
465091, 408471, eliberate de 
E.G.C.L. Vulcan. Le declar 
nule. (3372)

465061,
408215,

408193,

408053,
408227,
408200,

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Vlă- 
duceanu Atena, eliberată 
de I.M. Petrila. O declar 
nulă. (3366)

PIERDUT legitimație de 
serviciu și carnet CAR, pe 
numele Buda Gabriela, e- 
liberate de Preparația Pe
trila. Le declar nule. (3359)

Redacția și administrația: Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2. Telefoane: 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul: Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, telefon 41365.


