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Executiv al C.C. al P.C.R.
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, vineri, 5 iulie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv' al 
C.C. al P.C.R.

La primul punct de pe ordinea dc zi a 
fost examinat Raportul cu privire la în
deplinirea 
și comerț 
iunie 1985 
tegrală a 
inclusiv recuperarea restanțelor.

In cadrul ședinței, s-a subliniat că, în 
primul semestru al acestui an, producția 
marfă industrială a continuat să crească, 
sporul la acest indicator fiind în luna 
iunie de 8 la sută, iar la investiții de 
12.6 la sută, față de aceeași perioadă a 
anului trecut. Cu toate acestea, realizările 
din prima jumătate a anului se situează 
sub prevederile de plan.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. apreciind 
rezultatele bune obținute de 
muncii dintr-o serie de 
vitate, a insistat asupra 
cruri negative existente 
tăți industriale, centrale

planului In industrie, investiții 
exterior în semestrul I și luna 
și măsuri pentru realizarea in- 

planului pe semestrul II 1985,

pentru introducerea unui riguros spirit 
de ordine și disciplină in îndeplinirea 
tuturor sarcinilor de plan.

In mod deosebit s-a insistat asupra ne
cesității de a se face totul pentru realiza
rea în bune condițiuni a producției des
tinate exportului, a contractelor încheiate 
cu partenerii străini. In vederea asigură
rii unor condiții mai bune pentru reali
zarea sarcinilor dc export, Comitetul Po
litic Executiv a liotărit să se aducă o 
scrie de îmbunătățiri planului de export 
pentru cel de-al doilea semestru al anu
lui, subliniind că sarcinile stabilite fiecă
rui minister in această privință 
considerate ca minime.

Secretarul general al partidului 
de asemenea, să se acționeze cu
responsabilitate pentru înfăptuirea 
timp și în condiții de eficiență sporită a 
tuturor obiectivelor de investiții prevă
zute în plan, pentru livrarea utilajelor și 
instalațiilor necesare intrării în funcțiune 
a investițiilor la termenele planificate.

Subliniind că există toate condițiile pen
tru înfăptuirea integrală a planului pe 
1985 și pe întregul cincinal. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, a cerut guvernului, ministere
lor, celorlalte organe economice centrale, 
tuturor unităților productive, ca, in spi
ritul analizelor făcute în ultimul timp 
fiecare minister și ramură economică.

trebuie

a cerut, 
înaltă 

la
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Vizita oficială de prietenie

oamenii 
sectoare de acti- 
stărilor de lu- 
în diferite uni
și ministere, a 

răminerilor in urmă înregistrate in pri
mul semestru al anului. Secretarul gene
ral al partidului a subliniat că este nece
sar să se tragă toate concluziile din ac
tivitatea desfășurată în primele șase luni 
ale anului și să se acționeze cu toată 
răspunderea pentru înlăturarea lipsurilor 
și deficiențelor manifestate, pentru recu
perarea cit mai urgentă a restanțelor.

pe 
al

(Continuare în pag. a 4-a)

în țara noastră 
a președintelui Republicii Malta,

Agatha Barbara
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, vineri 
după-amiază a sosit în ța
ra noastră, într-o vizită o- 
ficială de prietenie, 
ședințele Republicii 
Agatha Barbara.

Ceremonia sosirii 
tului oaspete a avut 
aeroportul Otopeni.

La ora 19,10, aeronava cu 
care a călătorit președintele 
maltez a aterizat.

La coborîrea din avion, 
președintele Republicii Mal
ta a fost întîmpinat și sa
lutat cu cordialitate de 
președintele Nicolae
Ceaușescu. Cei doi 
ședinți și-au strîns 
nește mîinile, și-au 
mat satisfacția de a
întilni, de această dată, pe 
pămîntul românesc.

O gardă militară, alinia-

pre
Malta,

înal- 
loc pe

tă pe aeroport în cinstea 
sosirii înaltului oaspete, a 
prezentat onorul. Au fost 
intonate imnurile de stat 
ale Republicii Malta și Re
publicii Socialiste Româ
nia. In semn de salut, au 
fost trase 21 salve de arti
lerie.

Președintele 
Ceaușescu și 
Agatha Barbara au 
în revistă garda de

A urmat, apoi, 
tarea persoanelor 
venite în 
membri ai Consiliului 
Stat și ai guvernului, 
nerali, alte persoane 
ciale.

Un grup de pionieri 
oferit buchete de flori 
ședinților Nicolae Ceaușescu 
și Agatha Barbara.

In încheierea ceremoniei, 
cei doi președinți au pri
mit defilarea gărzii de o- 
noare.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Agatha Barbara au părăsit 
aeroportul, îndrepțindu-se, 
într-o mașină escortată de 
motoeicliști, spre reședința 
rezervată înaltului oaspe
te.

La reședință, președintele 
Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Agatha Barbara 
s-au întreținut într-o am
bianță de cordialitate.

Noul dialog la nivel înalt 
româno-maltez este o ilus
trare a cursului pozitiv pe 
care îl cunosc relațiile din
tre, țările și popoarele noas
tre, expresia' dorinței co
mune de a dezvolta în con
tinuare prietenia și cola
borarea dintre România și 
Malta, de a lărgi conlucra
rea pe arena internațională 
pentru promovarea politi
cii de destindere, înțelegere 
și pace.

Nicolae 
președintele 

trecut 
onoare, 
prezen- 
oficiale 

întîmpinare — 
de 

ge- 
ofi-

1ÂRIL cit MAI MULT CĂRBUNE!
EH

Zestrea tehnică, folosită eficient
La sectorul IV,

I.M. Lupeni

Rezultatele
bune

continuă
sectorului IV 
Lupeni conti- 
această lună 
rezultate bu- 

cum

Minerii 
de la I.M. 
nuă și în 
să obțină
ne in muncă, așa 
au făcut-o și în trimes
trul II din acest 
cînd au recuperat

an, 
o 

bună parte din minusul 
înregistrat în primul 
trimestru. De la începu
tul acestei luni din a- 
batajele sectorului s-au 
extras peste sarcinile 
de plan 140 tone de 
cărbune cocsificabil. Re
zultate deosebite in 
muncă au obținut in zi
lele de debut ale lunii 
frontaliștii din brigăzi
le conduse de Constan- 

Bon-
Și

ex- 
com- 

pe

tin Popa, Teodor 
calo. Aurel Manda 
Mihai Șotrea care, 
ploatind eficient 
plcxele mecanizate
care le au in dotare ob
țin productivități supe
rioare sarcinilor plani
ficate.

I
I

Productivități record
9

mecanizateîn abatajele
Valoarea mijloacelor fixe 

aflate în dotare la I.M. Pa- 
roșeni se ridică la aproape 
1,6 miliarde lei, din care 
peste 700 milioane lei sînt 
investite în Complexe de 
susținere mecanizată, com
bine de abataj și combine 
de înaintare. Amintind ce
le două cifre am pus în 
evidență faptul că această 
întreprindere minieră dis
pune de o bogată zestre 
tehnică ce trebuie folosită 
eficient pentru creșterea 
continuă a producției 
cărbune. In prezent, 
Paroșeni dispune de 
complexe mecanizate, 
combine de abataj și 
combine de înaintare, 
totalul dc complexe, 8 
amortizate, două dintre a- 
cestea au mai funcționat 
și după perioada de amor
tizare încă trei ani.

Trei din cele mai 
complexe mecanizate 
bricate în țară — CMA-5II 
se al'lâ de curînd în func
țiune 
cu o 
front de peste 150 ml fie
care, 
de mare înălțime s-au ob
ținut în lunile precedente 
adevărate recorduri. Bri
gada condusă de Constan
tin Ciobănoiu, deși exploa-

de 
I.M.

17
19
14 

Din 
sînt

nei 
fa-

în abataje frontale 
lungime a liniei de

Cu aceste complexe

tează un astfel de complex 
de numai o jumătate de 
lună, a reușit să extragă 
peste 6000 tone de cărbune, 
iar Francise Fazakas și 
ortacii lui au obținut în 
cele patru luni productivi
tăți medii de 22—23 tone 
pe post, cu vîrfuri de pînă 
la 30 tone pe post.

Așa cum ne spunea in
ginerul șef electromecanic 
Ștefan Toma, adevărate re
corduri în producție a ob
ținut în anul trecut și în 
prima jumătate a acestui 
an brigada condusă de Mi
hai Șchiopu care folosește 
tot un complex de fabri
cație românească — SMA-1. 
In cele 18 luni de cînd 
se află în funcțiune acest 
complex minerii din briga
da amintită au obținut pro
ductivități medii de 18—19 
tone pe post, realizînd o 
avansare dc peste 400 ml. 
Prin folosirea acestuia la 
parametri înalți, producția 
de cărbune extrasă de la 
punerea în funcțiune și 
pînă în prezent se ridică 
la aproape 205 000 tone. 
Tot un astfel de complex

prc- 
priete- 
expri- 
se re-

au
pre-

Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-a)

Certitudinea încrederii in forțele
Cînd înregistrează ne- 

împliniri, mulți oameni 
au tendința să dea vina 
pe alții sau pe greutățile 
obiective. In cadrul sec
torului III de la I.M. Li- 
vezeni se mai invocă încă 
falia din panoul VI, care 
a ținut la minus sectorul 
pînă în luna mai, pe pri
mul semestru restanța 
măsurînd 5500 tone căr
bune. In iunie, s-au ex
tras însă suplimentar 1772 
tone, plusul la pregătiri 
a atins 24 m și, culmea, 
cînd și în noul frontal, 
din panoul VII, s-a inter
ceptat... altă falie. Desigur, 
în stratul de cărbune com
bina nu taie ca în cozo-

nac, aceasta este și păre
rea sing. Ioan Floca, șe
ful sectorului, dar...

— Datorită metodei în 
avans la vechiul panou, 
se creau presiuni mari, 
care necesitau un volum 
mare de întrețineri. Sec

torul nu are încă un siloz dc 
înmagazinare, orice stag
nare a transportului la 
noi sau pe magistrală (in 
total 10 km benzi) afec
tează producția. Să 
însă cinstiți — am
necazuri cu indisciplina, 
cu nemotivatele, cu ne- 
respectarea tehnologiei 
de lucru.

S-aU întreprins măsuri 
salutare — echiparea U-

fim 
avut

EPOCA O
ii rfe■

Rodnice
Ani de rodnice împliniri 

materiale și spirituale, cele 
două decenii care au tre
cut de la alegerea, la Con
gresul al IX-lea ai P.C.R., 
în fruntea partidului a ce
lui mai iubit fiu al națiu
nii române, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul 
României socialiste, au în
semnat pentru Valea Jiu
lui perioada cea mai ferti
lă din istoria ei. Acești 
ani, pe care, Cu mîndrie 
patriotică îi numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu** se con
stituie în fapt într-o ade
vărată reașezare a întregii 
vieți sociale pe noi baze, 
înseamnă afirmarea depli
nă a ideologiei materialist-

împliniri spirituale
și istorice, a 

revoluționare, 
po-

nou abataj frontal 
complex mecanizat 

la 
; brigada lui Mir-

nui 
cu 
SMA-2, fabricat deci 
I.U.M.P.
cea Valache a atacat, de 
la 1 iulie, galeria de ac
ces spre silozul 2, pe care 
speră s-o termine în cinci 
luni ; s-a mai întîmplat 
însă un eveniment, care 
a marcat revirimentul 
sectorului. In brigada de 
frontaliști își făcuse loc 
blazarea. Discuții neprin
cipiale, dezbinarea schim
burilor, oamenii începu
seră să dea înapoi în fa
ța greutăților, 
drastice, a fost 
gînd al șefului de sector, 
dar, la sugestia secreta-

nou 
or- 
în

Măsuri 
primul

proprii
rului comitetului de partid 
pe mină, Petru Pușcaș, 
a ales o soluție inspirată 
— dialogul deschis cu oa
menii. Analizînd situația, 
minerii au ales un 
șef de brigadă, bun 
ganizator, priceput
meserie, ale cărui fapte 
sînt măsura vorbelor sale. 
Dumitru Perju are două 
ddeenii de minerit, era 
șef de schimb cu vastă 
experiență în brigadă.

— In aprilie am înain
tat 10 m pe direcție, în 
mai — 17, în iunie — 24. 
Brigada lui Gheorghe

Ion VULPE

(Continuare in pag. a 2-a)

I

dialectice 
concepției 
socialiste a întregului 
por despre lume și viață.

Un rol deosebit revine 
în acest context de adevă
rată emulație spirituală, 
instituțiilor profesioniste 
de cultură, teatre drama
tice, lirice, de divertisment, 
ansambluri artistice 
mari posibilități în 
ce privește- educarea multi
laterală a oamenilor, în 
mod deosebit a tinerilor, 
în spiritul respectului față 
de valorile materiale și 
spirituale ale poporului, 
față dc istoria multimile
nară a patriei, față de tra
dițiile de muncă și viață 
ale poporului român, față 
de marile transformări so
cialiste ale patriei.

In Valea Jiului, încă dc 
acum 37 de ani, prin tru
da unor oameni sufletiști, 
adevărați truditori ai cul
turii, s-a înființat teatrul 
dramatic ce îi poartă nu
mele, instituție chemată a 
aduce în viața minerilor
— acești făurari ai luminii
— lumina actului de cul
tură.

cu
ceea

In ultimii 
trul nostru, 
muncii din 
s-a afirmat

20 de ani, tea- 
al oamenilor 

Valea Jiului, 
ca o făclie de 

nestins a culturii mineri
lor, im plicind u-se pe de
plin în viața socială a mu
nicipiului, a județului, a 
întregii țări.

'Avem astăzi un teatru 
modern, cu o sală de spec
tacol elegantă, poate prin
tre cele mai frumoase din 
țară, cu spații de repetiții, 
cu toate dotările necesare 
montării unor spectacole 
bune. Arhitectura sa exte
rioară 
grăitor al modernității Ci
tadine a Petroșaniului.

Fiecare fotoliu păstrează 
în el căldura aplauzelor 
prin care spectatorii își 
manifestă aderența la ac
tul de cultură 
Aici, în teatru, 
actori, regizor, 
corpul tehnic - 
nemuritoarelor 
dramatice, creează seară de

llorațiu ALEXANDRESCU

este un exemplu

dramatică, 
oamenii — 
scenograf, 
dau viață 
personaje

(Continuare în pag. a 2-a)
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I.U.M. Petroșani —
de „Ziua constructorului de mașini** 

UN COLECTIV MUNCITORESC 
PRESTIGIOS, IN PLINĂ AFIRMARE.i
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Eveniment artistic 'Urmare din pag. P

în 
al

Ansamblul „Rapsodia Română“, 
din nou la Petroșani

Incepînd de duminică, 7 iulie, se va afla 
municipiul nostru reputatul ansamblu artistic
U.G.S.R., „Rapsodia română" din București. Inter- 
preții, minunați păstrători ai tezaurului nostru fol
cloric — expresie a continuității noastre pe acest 
pămînt — vor avea întîlniri cu minerii în cadrul 
microspectacolelor pe care le vor susține în sălile 
de apel ale întreprinderilor miniere dar și pe sce
nele așezămintelor de cultură.

Turneul se va încheia vineri, 12 iulie, cu un 
spectacol de gală care va avea loc în sala Casei 
de cultură a Sindicatelor din reședința de municipiu.

seară o lume în care te in
vită cu pasiune, cu dărui
re, să pătrunzi. Se deschid, 
cu fiecare replică noi porți 
în lumea culturii, se cris
talizează în inimile noastre 
noi atitudini față de artă.

Mai bine de 1200 de spec
tacole într-un cincinal, cu

Rodnice 
împliniri

SURSĂ VALOROASA PENTRU 
DOCUMENTAREA

stat 
din Petro- 

sediu,

La sfîrșit de
TEATRU. Astăzi, de la 

ora 19, Teatrul de 
„Valea Jiului"
șani prezintă, la 
un spectacol cu comedia 
„Gărgărița" de Ion Băie- 
șu. (T.S.)

ȘEZĂTOARE LITERA
RĂ. Cenaclul „Flori de 
mină" din Uricani va sus
ține, tot astăzi, o șezătoa
re literară la căminul de 
nefamiliști. Vor participa 
membrii cenaclului, so
liști de muzică folk, alți 
iubitori de muzică și poe
zie. (T.S.)

LA CLUJ-NAPOCA va 
avea loc sîmbătă și du
minică, în cadrul etapei 
republicane a celei de-a 
V-a ediții a Festivalului 
Național „Cîntarea Româ
niei", concursul formați
ilor coregrafice și an
samblurilor folclorice. Din 
Valea Jiului vor fi pre
zente pe scena festivalu
lui ansamblul folcloric

co- 
pen- 
din 

așe- 
dar

de

săptămînă
(creație) al Casei de cul
tură a Sindicatelor din 
Petroșani și formația de 
dansuri a clubului mun
citoresc din Uricani. Se 
încheie, cu această mani
festare, seria de partici
pări ale forțelor artistice 
din Valea Jiului în etapa 
republicană a festivalului. 
Așteptăm cu nerăbdare 
comunicarea aprecierilor 
juriilor republicane.

CONTINUA seria
spectacole ale Teatrului 
de stat „Valea Jiului" în 
localitățile municipiului; 
se joacă în paralel, „Act 
venețian" de Camil Pe
trescu, „Somnoroasa aven
tură" de Teodor Mazilu 
și „Clopotele" de Ghena- 
di Mamlin. In primele 
zile ale săptămînii viitoa. 
re — „Gărgărița" și „Mi
lionarul sărac", două co
medii spumoase, eu temă 
deosebit de actuală, a- 
parținînd dramaturgiei 
românești. (Al. H.)

33 de premiere din care 12 
absolute ; 10 premii 
lective și individuale 
tru oamenii muncii 
teatru ; spectacole în 
zămintele de cultură,
și în sălile de apel ale în
treprinderilor miniere. A- 
vem de fapt, cu fiecare 
spectacol, o nouă și valo
roasă dovadă a participării 
sincere a teatrului în a- 
ceastă minunată sărbătoa
re a muncii și creației so
cialiste, Festivalul național 
„Cîntarea României", stră
lucita inițiativă a președin
telui țării, Minerul de o- 
noare al Văii Jiului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului.

O epocă de aur pe care 
oamenii de cultură, dar și 
marele public o trăiesc pe 
deplin, o transformare so
cialistă prin artă a între
gului popor — vibrantă 
pătrundere a luminii spiri
tuale în inimile oamenilor 
adîncului la care asistăm 
cu toții și în desfășurarea 

! căruia ne implicăm zi de zi.

Tematică variată, mate
riale interesante, grafică 
diversă și reușită — astfel 
poate fi apreciat recent 
apărutul Buletin de infor
mare tehnică al C.M.V.J. 
nr. 8/iunie 1985, editat prin 
grija Serviciului dezvolta
re al combinatului minier.

In deschidere, buletinul 
publică articolul „Schim
bări calitative în dezvolta
rea bazei tehnico-materia- 
le a mineritului Văii Jiu
lui în „Epoca Nicolae
Ceaușescu", semnat de ing. 
Iulian Costescu, director 
general al C.M.V.J.

La rubrica „Tehnică mi
nieră și de preparare", in
ginerii V. Cimpu, V. Cos- 
tinaș și L. Onofre inserează 
materialul „Exploatarea 
stratelor groase prin sub
minare" (I). Două articole 
tratează realizări în pre
mieră din activitatea topo
grafică a combinatului : 
„Măsurători topografice 
pentru stabilirea verticali
tății puțului „Principal" de 
la I M. Anina, semnat de 
ing. E. Hannig și ing. M. 
Rebedea, și „Introducerea 
măsurătorilor giroscopice 
în bazinul minier 

aparținînd i 
și ing. A. Stetz ; 

ingenioase sînt re- 
materialul „O nouă

Valea 
ing. H.Jiului", 

Bendea 
soluții 
date în 
concepție privind proiecta
rea instalațiilor de prepa
rare a cărbunilor" (prelu
crare de dr. ing. L. Mi- 
hăilescu).

Rubrica „Mecanizarea și 
automatizarea proceselor

SPECIALIȘTILOR
tehnologice" cuprinde 
articole : „Soluții de 
chipare a abatajelor 
plex mecanizate" (II), 
dactnt de ing. N. Dobrițoiu, 
și „Extragerea cărbunelui 
cu plug hidromecanic", scris 
de dr. ing. N. lliaș.

„Prevenirea și combate
rea focurilor și incendiilor 
subterane în bazinul car
bonifer Donețk". de ing. 
I. Remetc, conține conclu
ziile unei documentări e- 
fcctuată recent în U.R.S.S.

Lâ rubrica „Diverse, in
formații" sînt publicate ar
ticolele: „Coordonate noi 
în problematica rațio^tli- 
zării muncii de conducere", 

.al dr. ec. Z. Kiraly (cu a- 
ceasta, autorul încheie se
rialul de articole pe teme 
de organizare); „Direcții 
și perspective ale dezvol
tării informaticii indus
triale în Valea Jiului", sub 
semnătura ing. L. Fejes ; 
„Muzeul mineritului din 
Petroșani". întocmit de 
prof D. Peligrad și „Sus
ținerea mecanizată SMA-2"
— date tehnice — de ing. . 
I. Lapsanszki.

Buletinul de informare 
tehnică al C.M.V.J. nr. 
8/iunie 1985 mai cuprinde 
notele „Reușită topografică 
de excepție la I.M. 
câni" și „Vitrina cu 
tehnice".

In încheiere, merită 
ționat efortul deosebit de
pus de grupul de lucru ca
re a îngrijit editarea B.I.T.
— C.M.V.J. nr. 8/iunie 1985.

două 
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cărți

men-

Francisc VETRO

O îndatorire civică

intreținarea spațiului locativ de către locatari!

Ciobanu ne deschide 
promptitudine linia 
front, acest colectiv

bri-
a-

cu 
de 

e 
considerat, pe bună drep
tate, „forța de șoc" a sec
torului.

Modest, șeful de 
gadă din frontal nu
mintește de discuțiile pe 
care le-a purtat cu orta
cii. Și-a apropiat oamenii, 
cînd au văzut că pot cîș- 
tiga mai bine le-au cres
cut ambițiile. Buni mese
riași erau și înainte, stă- 
pîneau complexul, fiecare 
schimb este încadrat cu 
combainer, electrician, 
lăcătuș și mineri la cape
tele abatajului. Mulți din
tre mineri și-au schimbat 
optica de muncă. Bună-

Certitudinea 
încrederii

In coloanele ziarului nos
tru s-au consemnat, și nu 
o dată, situații în care, din 
pricina lipsei de solicitudi
ne a serviciilor de profil 
din cadrul întreprinderii 
de gospodărie comunală și 
locativă, unele apartamen
te au ajuns într-o stare de
plorabilă, într-un avansat 
stadiu de degradare, 
sența promptitudinii 

puțin de neînțeles: pi
la urmă, aceste servicii 

repară apartamentele 
cauză, dar cu eforturi 

financiare uneori înzecite, 
pentru că între timp, ba
nala fisură de pe terasă, 
ca să dăm unul dintre e- 
xemplele cele mai frecven
te, a provocat igrasii, coș- 
covirea pereților, etc. Ca 
să nu mai vorbim de lipsa 
de confort, de nervii celor 
ce locuiesc în aceste apar
tamente, în așteptarea re
zolvării situației I

Se cuvine, însă, să pri
vim și reversul medaliei ; 
pe el vom descifra „chipul 
nu tocmai... chipeș al 
diferenței unor 
al unei condamnabile 
tudini retrograde față 
avutul obștesc, dat în 
neficiul și folosința 
Reglementările legale 
clare în această privință. 
Ele sînt ignorate, insă de

pe 
au

Ab- 
este

cel 
nă 
tot 
în

in- 
locatari, 

ati- 
de 

be- 
lor. 
sînt

unii locatari, într-o ciuda
tă optică a egoismului pă
gubitor. Iată un exemplu 
— dintr-o listă nu tocmai 
mică —, un exemplu ce 
frizează ilogicul: la parte
rul blocului turn de 
strada Aviatorilor 44
apărut de mai mult timp 
efectele unor infiltrații de 
apă. De prisos să adăugăm 
faptul că ele s-au agravat, 
degradînd pereții, creînd 
pericol pentru deprecierea 
unor mărfuri de valoare 
din magaziile de mînă ale 
unităților comerciale ale 
căror spații au fost în fe
lul acesta afectate. Ca să 
nu mai vorbim de precari
tatea condițiilor igienice 
de păstrare a produselor 
alimentare. Este, deci, les
ne de înțeles faptul că era 
urgentă remedierea acestor 
defecțiuni. Depistarea cau
zelor s-a făcut cu o oare
care dificultate: era vorba 
de o țeavă 
rețele unui 
la etajul 1.
catarul cu 
mite instalatorilor 
re stricăciunea, 
atît de egoist, 
nia sa nu apar 
dorite. Credem 
asemenea caz se încalcă nu 
numai prevederile legale, 
ci și „legile nescrise" ale 
bunului simț.

fisurată în pe- 
apartament de 

Uimire 
pricina

însă: lo- 
nu per- 
să repa- 
motivul, 
la dom- 

efectele ne- 
că într-un

Pe 
că

Fără îndoială, în aseme
nea situații trebuie acțio
nat ferm, în spiritul regle
mentărilor în vigoare. A- 
partamentele sînt avut ob
ștesc și nu teren de mani
festare a unor mentalități 
înguste, contrare celui mai 
elementar spirit civic. A- 
cest lucru li s-a „amintit", 
de pildă, unor locatari din 
blocul 38, cartier „8 Mar
tie", Petrila, într-un mod 
pe care îl merită neglijen
ța lor — prin procese ver
bale de imputare pentru la- 
voare sparte, dușuri defec
te, baterii cu garnituri u- 
zate și neremediate. Pen
tru situații deci păgubitoa
re în sine avutului obștesc, 
agravante, în cazul nere- 
parării, prin efectele cu
noscute. Dacă in termen de 
zece zile nu vor fi făcute 
remedierile, vor intra „în 
funcțiune" amenzile, așa 
rum s-a întîmplat in cazul 
lui Ioan Cosma și Rad Za- 
chei, tot din Petrila.

Desigur, situațiile în care 
indiferența locatarilor este 
păgubitoare pentru fondul 
locativ nu sînt numeroase. 
Ele trebuie curmate cu 
fermitate, în spiritul legis
lației noastre, în sensul 
înaltelor îndatoriri civice.

C.T. DIACONU

vo informăm
I ———————
| UN MARE NUMĂR de 

mineri frhntași de la I.M. 
Paroșeni, care au contri
buit din plin la succesul 
înregistrat în 1984 de co
lectivul întreprinderii 
întrecerea -socialistă 
țară, se află la odihnă 
tabăra „Meduza" de la 
forie Nord. Reamintim
în această stațiune mina 

1 Paroșeni dispune de pro
priile ei spații de cazare, 
în căsuțe. (A.H.)

în 
pe 
in 
E- 
că

IN VULCAN, se exe
cută lucrări edilitare pen
tru modernizarea străzii 
1 Mai, o frecventată ar
teră de legătură 
Bulevardul Victoriei 
strada Republicii, 
concentrate 
forțe tehnice și 
pentru ca reluarea 
< ulației să se facă 
scurt timp. In apropiere, 
sînt intensificate și lu
crările pentru prelungi
rea frumosului bulevard 
peste pîriul, Morișoara.

DESPRE ALTE lucrări 
de modernizare aflăm din

între 
t>i 

Sînt 
importante 

umane 
cir- 

în

Uricani, unde s-a execu
tat turnarea structurii de 
beton pe DN 66A în 
țiunea- întreprinderii 
niere.

ÎNNOIRI. Cabana 
restieră de la Groapa 1 
că a fost reparată și 
amenajată de forestierii 
Exploatării Jieț, sub con
ducerea maistrului Du
mitru Nedof. In viitorul 
apropiat, pe pîrîul Jieț, 
în apropierea podului și 
cabanei Mija, același co
lectiv de oameni ai mun
cii de la U.F.E.T. Petro-

por- 
mi-

fo-
Sea.

i re-

Productivități record*
funcționare, urmînd să fie 
redistribuite la o altă mi
nă care poate să le folo
sească. Preocupați con
stant de folosirea eficientă 
a zestrei tehnice dm dota
re, minerii de la Paroșeni 
extrag lună de lună din 
abatajele echipate cu sus
ținere și tăiere mecanizată 
peste 57 000 tone de cărbu
ne. ceea ce reprezintă pes
te 80 la sută din produc
ția minei. De remarcat că 
în primul semestru din a- 
cest an din abatajele me
canizate s-au extras aproape 
300 000 tone de cărbune. 
Aceeași preocupare constan
tă o are acest colectiv și 
pentru mecanizarea lucră
rilor de pregătiri. In pre
zent se află în funcțiune 7 
combine de înaintare, cu 
care se realizează, în me
die, avansări lunare de 
aproape 100 ml fiecare.

Prin urmare, la I.M. Pa
roșeni rezultatele obținute 
de colectivele care au în 
dotare utilaje moderne de 
mare productivitate dove
desc eu prisosință avanta
jele oferite de mecanizare, 
atunci cînd este folosită in
tensiv, eficient.

(Urmare din pag. li

folosesc de la începutul a- 
cestui an și minerii din 
brigada condusă de Nicolae 
Andrașic, care, ca și orta
cii lor din brigada amin
tită mai înainte, au obți
nut productivități sporite, 
realizînd de la începutul a- 
nului o producție de peste 
52 000 tone de cărbune. 
Peste 100 000 tone au ex
tras in 9 luni și minerii 
din brigada condusă de 
Gavrilă Mesaroș care ex
ploatează un abataj frontal 
echipat cu un complex de 
susținere mecanizată de ti
pul SMA-2, fabricat la 
I.U.M.P.. realizînd în pri
mul semestru din acest an 
o producție suplimentară 
sarcinilor de plan de peste 
19 000 tone de cărbune. 
Alte două complexe meca
nizate cu care s-au 
însemnate cantități 
bune sînt în 
de mutare 
pentru a fi 
țiune.

Din 
abataj 
cinei :

extras 
de căr- 
in faza 
panouri

prezent 
în alte 
repuse în func-

cele 19 combine de 
j aflate în inventar 
se află in funcțiune 

cu complexele mecanizate, 
două în montare, două 
constituie rezerva tehnică, 
iar celelalte sînt amortiza
te.
două 
către

Dintre cele amortizate 
au fost reparate de 
formația „service" a 

minei și se află în stare de

șani va construi o micro- ț 
hidrocentrală. (I.V.) '

O NOUA UNITATE. Ve- I 
nind în întîmpinarea soli- I 
citărilor justificate ale lo_ i 
catarilor din noul centru | 
civic al Lupeniului, co- ■ 
operativa ...Straja" Lu- I 
peni a deschis o nouă u- 
nitatc de „Curățătorie 
chimică automată". Uni- • 
tatca este .situată la par- I 
terul blocului 43, Bule- | 
vardul Păcii și are orar 
zilnic, între orele 7—15,30. 
(T.A.)

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚĂ

oară, Mircea Ilca era „a- 
bonat" la nemotivatele 
„de plată și avans", a- 
cum, ca șef de schimb, 
constituie un model demn 
de urmat. Printre cei mai 
buni se numără minerii 
Ștefan Păuncscu, Mihai 
Âmariei, combainerii A_ 
lexandru Jurj, Miron So- 
caci, electricienii Ion 'A- 
petroaie, Lajos Fiilop, lă
cătușul Gheorghe Bratu, 
șefii de schimb Sigismund 
Dani și Aurel Leucă. Nu 
înseamnă că nu mai exis, 
tă derobări disciplinare...

— Petru Hristu e 
miner foarte bun. la 
tă și la avans uită 
de șut ; coir.bainerul 
to Wei linger are 
nărav...

Plusul de 2300 tone de 
cărbune din luna iunie 
const'tuie demarajul de 
bun augur al brigăzii lui 
Dumitru Perju.

— Depășim falia întîl- 
nită, datorită programu
lui de măsuri adoptat în 
acest sens, concluzionea
ză șelul sectorului. Vom 
realiza lunar peste plan 
circa 2000 tone de cărbu
ne, deci vom 
nul anual cu

Acesta este 
gajamentul 
pentru îndeplinirea căru
ia se străduiesc și forma
țiile de pregătiri amintite 
și cele conduse de Gheor
ghe Muntean, Gheorghe 
Iovul, Emil Bolog și Eu
gen Răducanu.

— Am demonstrat că 
putem să fim la înălțime 
ni se destăinuie șeful de 
brigadă Gheor
ghe Ciobanu. De acum e- 
xistă certitudinea încre
derii in forțele noastre, 
ne vom strădui să ne de
pășim propriile recorduri. 
Nu este o competiție mi
nerească gratu tă, bunele 
ei rezultate au reflex nu 
numai în cîștigurile noas
tre sporite, ci și pe an
samblul economiei națio
nale.

un 
pla- 
insă 
Ot- 

același

îndheia pla- 
plus.

de fapt an- 
colectivului,

NQTA Posta s-a mutat
In destinul Lupeniului s-au petrecut in ultimii 

uni mutații mari. Orașul s-a mutat, cu cartiere în
tregi, cu unitățile comerciale și de prestații. Printre 
ultimele realizări se numără darea in funcțiune a 
noului oficiu poștal. De curînd a dispărut și edifi
ciul din centrul vechi în care a funcționat oficiul 
cîteva decerni. Un sediu nou, modern, oferă toate 
condițiile pentru buna funcționare a serviciilor care 
țin de poșta-telefon-telegraf Și totuși s-a uitat ceva. 
STa uitat că in jurul vechiului centru, sau legat de 
acesta, sînt încă zone locuite de oameni care au 
nevoie de serviciile mai sus amintite.

Zilele trecute, un miner pensionar care locuiește 
în partea veche a orașului căuta febril o cutie poș
tală pentru a introduce in ea o simplă carte poștală 
și un simplu plic.

— înțeleg că a dispărut de aici poșta, dar cutia 
poștală își putea ocupa locul aici, peste drum, unde 
se află stația de autobuz, chioșcul de difuzarea pre
sei, unde trec zilnic mii de oameni.

Noroc că azi nu plouă ; mă plimb trei kilometri 
pînă în Braia, în căutarea unei cutii poștale.

I-am urat sănătate și drum bun... (Dan STEJARU)
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Două decenii
de mărețe înfăptuiri
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*

EPOCA NICOLAE CEAUSESCU*

UN COLECTIV MUNCITORESC
PRESTIGIOS, IN PLINĂ AFIRMARE

Comuniștii — exemple vii 
pentru întregul colectiv

Exportul
cu largi

o noutate
implicații

întreaga activitate politico-educativâ 
desfășurată de organele și organizațiile 
de partid, U.T.C. și sindicat din între
prindere are drept obiectiv fundamental 
mobilizarea tuturor oamenilor muncii la 
realizarea sarcinilor de plan, creșterea 
responsabilității și eficienței muncii 
productive. In contextul actual în care 
cerințele conducerii partidului, perso
nal ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidu
lui, vizează în mod direct' îndeplinirea 
integrală a indicatorilor planului și re
cuperarea restanțelor acumulate în pri
mele luni din acest an, munca noastră 
politico-organ izatorică și de educare a 
oamenilor cunoaște o puternică intensi
ficare.

Prin formele și metodele sale specifi
ce, prin exemplul viu al comuniștilor, 
am reușit să mobilizăm întregul colectiv, 
să canalizăm întreaga energie a comu
niștilor, a celorlalți oameni ai muncii în 
direcția sporirii calității muncii, în di
recția creșterii eficienței activității eco
nomice a întreprinderii. In acest sens, 
de o reală valoare s-a dovedit a fi în- 
vățămîntul politico-ideologic de partid, 
U.T.C. și de masă, care prin tematica a-

bordată a dus la ridicarea nivelului de 
conștiință al oamenilor, la creșterea res
ponsabilității și exigenței față de obli
gațiile de serviciu cotidiene. Totodată, 
o intensă muncă de educație am desfă
șurat prin intermediul propagandei vi
zuale și auditive — ce-i drept în 
vința propagandei auditive s-ar 
face mai mult — care de fiecare 
au avut darul să producă efectele 
tate în domeniul producției. Merită 
fi evidențiate în direcția 
muncii politico-organizatorice eforturile 
depuse de comuniștii Nicolae Geamănu, 
Gh. Barna, Iuliu Pasternac, Wilhelm 
jadi și Marin Florescu, secretari ai 
ganizațiilor de bază, care la locul 
de muncă, împreună cu colectivele 
care fac parte, au obținut rezultate 
perioare atît în munca de partid cît și 
în cea productivă. De altfel, rezultate 
bune s-au obținut în toate secțiile în
treprinderii, comuniștii demonstrîndu-și 
din plin capacitatea organizatorică, pu
terea lor de mobilizare, dorința lor de 
afirmare, fiind mereu în fruntea tutu
ror acțiunilor,

Ioan PREDOI, 
secretarul comitetului de partid

pri- 
putea 
dată 

scon- 
a 

intensificării

Lo- 
or- 
lor 
din 
su

in 
înaltei 
făcînd 

un

Dispozitivele de legat 
cabluri, instalațiile de per
forare de tip 1MP-2 și de 
umectat straturi, transpor
toarele TR-2, elementele de 
automatizări, toate celelal
te piese șl subansamble e_ 
xecutate aici întrunesc 
totalitate sufragiile 
calități, oamenii 
din calitatea muncii
mod elocvent de exprimare 
a competenței, talentului 
și măiestriei profesionale. 
După cum ne asigură sing. 
Filip Alicu, activitatea ac
tuală a secției mașini aba
taje și prototipuri, cunoaș
te o perioadă de profunde 
mutații calitative, 
du-se în vedere I 
începînd de anul ' 
bună parte din 
executate vor fi 
export. Astfel, marca IUMP 
va pătrunde pe piața mon
dială, încercînd să se im-

avîn- 
faptul că 
viitor o 
produsele 
livrate la

pună și să cucerească noi 
piețe de desfacere, utilaje
le miniere produse la Pe
troșani fiind solicitate să 
scoată cărbune și din sub
teranele altor meridiane. 
De altfel, la ora actuală, 
IUMP are încheiate con
tracte pentru un volum de 
producție important și mai 
are cereri și din partea al
tor beneficiari. Ih această 
direcție experiența maiștri
lor Viorel Ionică, Alexan
dru Demeter, Nicolae Gea_ 
mânu, Otto Klos, Pamfil 
Negru se îmbină armonios 
cu priceperea lucrătorilor 
Ioan Raicu, Ioan Mara, Si- 
mion Pascu, loan Fănic, 
Pavel Alicu și a altora ca
re sînt ferm hotărîți să 
facă din marca IUMP, una 
dintre firmele competitive 
pe piața internațională în 
domeniul mineritului.

Amănunte despre secția 
susțineri miniere ne oferă 
ing. loan Dărăban, șeful 
secției :

Din totalul pieselor 
subansamblelor folosite 
construirea unui 
mecanizat, cele produse 
secția susțineri miniere 
cupă o pondere de 80 
sută. Noi am înțeles 
deplin care sînt exigențele 
actuale și ne-am străduit 
ca prin munca noastră să 
facem din mineritul Văii

Și 
la 

complex 
de
o- 
la 
pe

Un singur țel

Ing. .Nicolae LOBONȚ

a

Aici iau 
îmbinarea 
măiestriei 
talentului 

sub-

Competența
Expresie simbolică a mo

dernizării ce a cuprins în
treprinderea in anii de 
perpetuă înflorire a Româ
niei pe care pe bună drep
tate i-am numit „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", secția 
hidraulică se înscrie la ora 
actuală ca o secție de ma
re complexitate și moder
nitate, ca o secție cu pro
fil unic în țară, 
naștere, prin 
armonioasă 
profesionale și
lucrătorilor, piese și 
ansamble de mare finețe și 
funcționalitate.

Creată doar în urmă cu 
cîțiva ani, secția și-a cîști- 
gat un binemeritat presti
giu în rindul constructori
lor de mașini și 
miniere, atît datorită 
tății, diversității și 
plexității producției, 
și modului rapid în 
oamenii au reușit să 
mileze o activitate 
deosebit de complicată, 
„începutul a fost greu, oa. 
menii erau puși pentru pri
ma dată în fața unor pro
bleme pe care le cunoșteau 
destul de puțin, ni se des- 
tăinuie sing. Ioan Dobre, 
șeful secției, dar acum pu
tem af;rma, fără teama de 
a greși, că, deși tînăr în 
cea mai mare parte, colec
tivul demonstrează o com
petență profesională deo
sebită, care i-a asigurat în
că de pe acum un renume 
bine conturat".

utilaje 
cali- 
com- 

cît 
care 
asi- 

nouă

și eficiența

cerute 
continuă 

a în
de au
la ora 

asigure

Intrarea în funcțiune a 
secției la întreaga capaci
tate a ridicat în fața co
lectivului probleme deose
bite în ceea ce privește 
asigurarea SDV-urilor ne
cesare, cînd oamenii au 
fost puși în fața situației 
de a -crea totul, de a-și 
face tot ceea ce le trebuia 
pentru ca secția să poată 
executa produsele 
de modernizarea
a mineritului. Aici 
tervenit activitatea 
todotare, care pînă 
actuală a reușit să 
toată dotarea necesară pen
tru ca sarcinile de produc
ție să poată fi real zate 
integral. O contribuție deo
sebită la asigurarea nece
sarului de scule și dispo
zitive au avut-o, îndeosebi, 
inginerii Ion C'olda, Viorel 
Livadaru și Sorinei Giu- 
rea, maiștrii Ștefan Nemeti, 
Marin Florescu și. nu in 
ultimul rînd, lucrătorii di
rect productivi Nicolae 
Rădoi, Iosif Stern, Traian 
Tică, Tiberiu Mihuț, Ma
ria Neagoe, Mioara Burla- 
cu, Olga Olaru, Eleonora 
Cercelaru și mulți 
care, prin contribuția 
de zi cu zi, au creat 
rîndul colectivelor o 
vârâtă emulație ce a 
mis valorificarea 
inițiativelor și 
creatoare ale <
ce și-au pus în slujba pro
ducției întreaga lor price
pere și competență profe
sională.

alții, 
lor 
în 

ade- 
per- 

i tuturor 
potențelor 
oamenilor,

o

elaborată de noua secție de turnătorie la cuptorul de 
zestrea tehnică a uzinei.

O nouă șarjă de oțel
3 tone al I.U.M.P. O modernă instalație care îmbogățește
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Unul dintre sectoarele 
de mare importanță al u- 
zinei îl constituie secto
rul cald, sector in care se 
nasc principalele produse 
ale întreprinderii. De-a 
lungul anilor și mai ales 
în ultimii 20 de ani, acest 
sector a cunoscut trans
formări radicale, fiind as
tăzi unul dintre cele mai 
moderne și mai complexe 
domenii de activitate; ca
pacitatea de producție a 
crescut de cîteva ori. S-a 
trecut la folosirea cup
toarelor electrice de mare 
productivitate, atît pen
tru producerea oțelului 
cît și a fontei și a altor 
metale neferoase necesare, 
s-a trecut la linia moder.

nă de tratament termic. 
A intrat în funcțiune noua 
hală de turnătorie, dota
tă după cele mai noi cu>- 
ceriri ale științei și 
nicii care asigură 
teri substanțiale la 
ducția de oțel și fontă. 
Zi de zi, oțelarii Petru 
Ailenei, Marin Ștefan, 
Gh. Stanei, turnătorii de 
la neferoase. Antal 
ma și 
forjorii 
Mircea 
bișan. 
Curca,
Iosif Dezsi sau modelato
rul loan Orosz manevrea
ză cu dibăcie utilajele de 
mare randament. ț

l

teh- 
creș- 
pro-

Ne- 
Constantin Pîrjol, 

Ludovic Gvorfi, 
Niță și loan Băr. 
termiștii Ioan 
Iosif Kraibik și

Protecția muncii
O deosebită importanță 

se acordă în cadrul între
prinderii asigurării tuturor 
condițiilor de muncă ale 
lucrătorilor în deplină se
curitate. In acest sens, ins
tructajele periodice, supra
vegherea tuturor activități
lor au un rol deosebit.

I

Aspect din secția „Hidraulică» a I.U.M.P.. cea mai modernă secție a uzi
nei, beneficiind de instalații la nivelul celor mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii. La unul dintre agregatele complexe, tinăra Olga Olaru.
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SPORT
Sportul a currosc 

ultimii ani o deo 
amploare în cadru 
treprinderii, in pi 
uzina avînd o cehi 
handbal în divizia 
o echipă de rugby 
aceeași divizie a 
ea și o echipă de 1 
nou promovată în 
pionatul județean, 
asemenea, un loc 
te în cadrul acti 
sportive il ocupă prac
ticarea sporturilor de 
iarnă.

B, 
in 

țării.

Jiului un minerit modern, 
eficient, dotat cu utilaje 
de cea mai mare comple
xitate tehnică și producti
vitate. In acest sens, com
plexele mecanizate de tip 
SMA-2 și SMA-PH, grin
zile articulate pentru sus
ținere, vasele de extracție, 
sch purile, vagoneții de fu
nicular și alte asemenea 
utilaje stau drept mărturie 
a gradului de măiestrie și 
competență profesională la 
care a ajuns colectivul sec
ției noastre. De altfel, în 
prezent sîntem în curs de 
finalizare cu încă două 
complexe mecanizate și în 
stadiu avansat de execuție 
cu încă unul, complexe ca
re în cel mai scurt timp 
vor li livrate unităților mi
niere.

— Și oamenii ?
— Oamenii au învățat 

din mers toate tainele me
seriei de constructor’ de u- 
tilaje miniere și acum ex
periența acumulată se ma
terializează în produse de 
mare complexitate. La a- 
cest lucru au contribuit în 
bună măsură și cursurile 
de calificare . și perfecțio
nare a calificării. Avem 
oameni deosebit de pri- 
cepuți, de harnici, pentru 
care competența profesio
nală este principala lor ca
racteristică. Dintre aceștia 
se remarcă, prin modul e- 
xigent și responsabil cu 
care acționează permanent, 
maiștrii principali Gh. Io
nică și Gh. Cioarcă, lăcă
tușii Ion Popescu, Constan
tin Rovența, loan Simu, Gh. 
Vrînceanu, Emilian Zamora 
și Aron Carașca, precum 
și sudorii Ionel Nătăntian, 
Viorel Munteanu. Biro 
Ludovic și mulți alții.

Corul „Armonii tinere“ — 
în date și cifre

Despre corul- I.U.M.P., formație prestigioasă în 
Festivalul Național „Cîntarea României", la modul 
cel mai elocvent vorbesc cifrele. In cei 7 ani de 
activitate neîntreruptă, începută sub bagheta dirijo
rului Vladimir Ureche, panoplia <u trofee cucerite 
s-a îmbogățit continuu, an de an, formația fiind 
laureată a numeroase concursuri și festivaluri. Re
pertoriul a ajuns la 68 piese, dintre care 56 au fost 
incluse în ultimii trei ani, sub bagheta unui tînăr 
și ambițios dirijor, Horațiu Alexandrescu. Anul 
trecut valoarea, interpretativă a cert ului a fost răs
plătită prin cucerirea „trofeului loan D. Chirescu", 
in festivalul de la Constanța, care se adaugă pre
miului 1 pe țară, obținut în 1981 la Festivalul Na
țional „Cîntarea României".

Anul acesta formația a 'fost prezentă în etapa 
republicană de la Sibiu, unde a avut o comportare 
meritorie. Printre succesele notabile clobîndite de 
corul tinerilor de la I.U.M.P. se numără și specta
colele de la Bistrița, Deva. București, Petroșani, ca 
și aparițiile la televiziune și imprimările radio, care 
au făcut ea numele corului tineretului „Armonii ti
nere" să fie cunoscut în întreaga țară, ca o bineme- 
lă.tată răsplată pentru munca susținută pe tărîm 
cultural-arțistic a celor 42 muncitoare și muncitori 
de la secțiile Hidraulică, Mecanică I și Mecanic șef.
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măsurilor stabilite cu acest 
prilej, să se acționeze cu 
toată fermitatea pentru îm
bunătățirea radicală a în
tregii activități, pentru 
realizarea exemplară a 
planului pe luna iulie și 
pe întregul semestru, asi- 
gurîndu-se astfel îndepli
nirea cu succes a cincina
lului 1981—1985 și trecerea 
în bune condițiuni la în
făptuirea planului pe 1986, 
a prevederilor viitorului 
cincinal.

Comitetul Politic Execu
tiv a examinat balanța de 
venituri și cheltuieli bă
nești ale populației pe a- 
nul 1984, comparativ cu 
cele din anul 1983.

A fost relevat faptul că 
realizările obținute în dez
voltarea economico-socia- 
lă a țării au creat condiții 
pentru sporirea venituri
lor bănești ale populației 
și utilizarea acestora în 
scopul satisfacerii nevoilor 
de trai, asigurindu-se, tot
odată, desfășurarea, în con
tinuare, a procesului de e- 
conomisire sub forma de
punerilor la CF.C și o cir
culație bănească sănătoasă, 
echilibrată. Veniturile bă
nești ale populației de la 
unitățile socialiste au înre
gistrat — în anul 1984 — 
o creștere de 5,5 la sută, 
comparativ cu anul 1983. 
Circa 83 la sută din spo
rul veniturilor bănești, fa
ță de anul 1983, a fost rea
lizat pe seama creșterii 
veniturilor din muncă.

Un spor însemnat au în
registrat, de asemenea, ve
niturile din fondurile so
ciale de consum — pensii, 
alocații pentru copii, in
demnizații, ajutoare și 
burse.

Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat că evoluția 
veniturilor și cheltuielilor 
bănești ale populației pe 
anul 1984 a pus încă o 
dată în evidență faptul că 
dezvoltarea economiei și 
creșterea avuției naționale, 
tot ce se înfăptuiește în 
România servește nemijlo
cit creșterii necontenite a 
bunăstării materiale și 
spirituale a celor ce mun
cesc, a calității vieții în
tregului popor — țelul su
prem al politicii partidu
lui, esența orînduirii noas
tre socialiste.

Comitetul Politic Execu
tiv a dezbătut și aprobat 
în continuare Raportul cu 
privire la participarea cu 
părți sociale a oamenilor 
muncii din unitățile eco
nomice de stat și coopera
tiste la constituirea fon
dului de dezvoltare econo
mică. S-a subliniat că in
stituirea dreptului potrivit 
căruia oamenii muncii pot 
avea în proprietate o par
te din valoarea mijloacelor 
fixe, sub forma părților 
sociale, se bucură de o 
largă adeziune în rindul 
celor ce muncesc. Compa
rativ cu 1983, subscrierile 
cu părți sociale au sporit 
anul trecut cu 2,3 miliar
de lei, iar valoarea depu
nerilor a fost mai mare cu 
719,6 milioane lei. Sumele 
depuse cu titlu de părți 
sociale de către oamenii 
muncii au fost utilizate cu 
prioritate pentru finanța
rea investițiilor și a mij
loacelor circulante.

Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat că participa
rea cu părți sociale a oa
menilor muncii din unită
țile economice de stat și 
cooperatiste la constituirea 
fondului de dezvoltare eco
nomică — reglementare 
prin care se afirmă tot mai 
viguros calitatea oamenilor 

muncii de proprietari, pro
ducători și beneficiari ne
mijlociți a tot ceea ce se 
realizează în țara noastră 
— a determinat împletirea 
mai strînsă a răspunderii 
colective cu cea individua
lă, sporirea responsabilită
ții tuturor în apărarea și 
dezvoltarea proprietății so
cialiste, participarea mai 
activă a colectivelor la au- 
toconducerea și autoges- 
tiunea unităților, creșterea 
rentabilității și a benefici
ilor și, în mod corespunză
tor, a veniturilor persona
lului muncitor.

Comitetul Politic Execu
tiv a cerut organelor de 
conducere colectivă, con
siliilor oamenilor muncii, 
adunărilor generale din u- 
nitățile economice de stat 
și cooperatiste să intensifi
ce, în continuare —, în 
toate județele și în toate 
unitățile productive — ac
țiunile de subscriere cu 
părți sociale și de realiza
re a depunerilor în con
cordanță cu angajamentele 
luate, în vederea creșterii, 
pe această cale, a partici
pării oamenilor muncii la 
sporirea fondului de dez
voltare economică.

In continuare, Comitetul 
Politic Executiv a dezbătut 
și aprobat Raportul pri
vind contribuția bănească 
și în muncă a cetățenilor 
pentru efectuarea unor lu
crări de interes obștesc. 
In cadrul ședinței, a 
fost evidențiat faptul că, 
în anul 1984, din aceste 
fonduri s-a executat și dat 
în folosință un număr im
portant de obiective, cum 
ar fi săli de clasă, labora
toare și atcliere-școală, dis
pensare, grădinițe și altele. 
Valoarea lucrărilor și ac
țiunilor realizate anul tre
cut prin muncă patriotică 
pentru înfrumusețarea și 
buna gospodărire a locali

tăților s-a ridicat la aproa
pe 39 miliarde lei.

Comitetul Politic Execu
tiv, aprobînd principalele 
obiective prevăzute a fi în
făptuite în acest an, a 
subliniat necesitatea extin
derii utilizării contribuției 
bănești și în muncă a popu
lației, pentru realizarea de 
microcentrale electrice și 
punerea în valoare a unor 
resurse energetice neclasi- 
ce, construirea de piețe a- 
groaliinentare, spitale, bi
blioteci, efectuarea de lu
crări de reparații curente 
și capitale la unele con
strucții existente, asigu- 
rîndu-se, pe această cale, 
folosirea cît mai economi
coasă a resurselor bugetare.

Comitetul Politic Execu
tiv a stabilit ca actualele 
reglementări în acest do
meniu să fie perfecționate, 
in continuare, în sensul 
creșterii contribuției bă
nești și în muncă a cetățe
nilor la autogospodărirea și 
autofinanțarea tuturor lo
calităților patriei. S-a cerut 
ca noile reglementări să
fie larg dezbătute cu cetă
țenii și supuse, apoi, a-
probării Congresului al
III-lea al consiliilor popu
lare.

Comitetul Politic Execu
tiv, a examinat, în conti
nuare, propunerile privind 
amenajarea rîului Dîmbovi
ța In municipiul București.

S-a subliniat că, potri
vit orientărilor date de se
cretarul general al parti
dului, această importantă 
lucrare are în vedere ame
najarea complexă a rîului 
Dîmbovița, creîndu-se ast
fel, în municipiul Bucu
rești, o nouă arteră de apă 
curată ce se va încadra în 
ansamblul arhitectonic al 
noului centru civic al Ca
pitalei. In acest fel, în zo
na vestică a orașului, se 
va realiza o acumulare ca

re asigură apă curată pen
tru Dîmbovița, apărarea 
municipiului împotriva i- 
nundațiilor, precum și un 
mare lac de agrement pen
tru locuitorii Bucureștiului. 
Totodată, se vor asigura 
igienizarea riului Dîmbovi
ța in zona municipiului, 
cit și îmbunătățirea micro
climatului și ocrotirea me
diului înconjurător. Se pre
vede, de asemenea, amena
jarea în continuare a rîu
lui Dîmbovița, de la Podul 
Vitan pînă la stația de e- 
purare Glina, pentru navi
gație și asigurarea legătu
rii acestuia cu traseul Ca
nalului București — Dună
re.

Comitetul Politic Execu
tiv a analizat și aprobat, 
în cadrul ședinței, propu
nerile privind organizarea 
și desfășurarea celui de-al 
III-lea Congres al consili
ilor populare și a conferin
țelor județene ale deputa- 
ților consiliilor populare 
municipale, orășenești și co
munale. S-a stabilit convo
carea Congresului în zilele 
de 4, 5 și 6 septembrie 1985.

In cadrul ședinței. Comi
tetul Politic Executiv a a- 
probat, de asemenea, pro
punerile privind constitui
rea Comitetului național 
român pentru cea de-a 40-a 
aniversare a creării Orga
nizației Națiunilor Unite.

Comitetul Politic Execu
tiv a examinat, în conti
nuare, Raportul cu privire 
la participarea delegației 
române la cea de-a 40-a 
ședință a Sesiunii Consi
liului de Ajutor Economic 
Reciproc, desfășurată la 
Varșovia, în perioada 25— 
27 iunie 1985. S-a apre
ciat că delegația română a 
acționat în conformitate cu 
mandatul aprobat de Co
mitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.K., cu indicați

ile și orientările date de 
tovarășul N i c o I a e 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președin
tele Republicii, privind ne
cesitatea perfecționării în 
continuare a colaborării și 
conlucrării dintre țările 
membre ale CAER, pentru 
materializarea în acțiuni 
și în măsuri practice, con
crete, a tuturor înțelegeri
lor realizate în cadrul 
consfătuirii Ia nivel înalt 
pe probleme economice din 
iunie 1984.

A fost evidențiată im
portanța deosebită a pro
blemelor dezbătute în ca
drul recentei ședințe a se
siunii CAER, îndeosebi 
pentru asigurarea necesa
rului de combustibili, e- 
nergie și materii prime, in
tensificarea cooperării și 
specializării în producție 
în vederea utilizării de
pline a capacităților exis
tente în fiecare țară, am
plificarea colaborării teh- 
nico-științifice, economisi
rea și folosirea rațională a 
resurselor materiale, lărgi
rea conlucrării în produc
ția agricolă și în alte do
menii prioritare din sfera 
producției materiale, din 
știință și tehnică.

Comitetul Politic Execu
tiv a reafirmat hotărirea 
partidului și statului nos
tru de a-și aduce întreaga 
contribuție Ia perfecționa
rea și amplificarea colabo
rării, cooperării și specia
lizării în cadrul CAER, de 
a acționa cu fermitate pen
tru traducerea în viață a 
măsurilor convenite, și a 
stabilit sarcinile ce revin 
în acest sens guvernului, 
ministerelor economice, ce
lorlalte organe centrale.

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

Conferinfa de
STOCKHOLM 5 (Ager- 

pres). In perioada 14 mai 
—• 5 iulie, la Stockholm au 
avut loc lucrările celei de-a 
șasea sesiuni a Conferinței 
pentru măsuri de încrede
re și securitate și pentru 
dezarmare în Europa.

Deși nu s-a trecut încă 
la consultări și negocieri 
concrete pentru stabilirea 
unor măsuri de încredere 
și securitate general-ac- 
ceptabile și la elaborarea 
conținutului acestora — a- 
șa cum cer tot mai multe 
state participante, între 
care România —, lucrările 
sesiunii au contribuit la 
aprofundarea, în continua
re, a eforturilor în direc-

LA MOSCOVA au avut 
loc convorbiri între N.V. 
Martînov,* vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de 
Stat al Aprovizionării teh- 
nico-materiale al U.R.S.S., 
și Petre Preoteasa, minis
trul aprovizionării tehni- 
co-materiale și Controlului 
gospodăririi fondurilor fi
xe, și Neculai Agachi, mi
nistrul industriei metalurgi-

n uwj m

la Stockholm
ția conturării punctelor de 
convergență și explorarea 
posibilităților de lărgire 
treptată a terenului comun 
de acțiune spre un acord.

Delegația română a sub
liniat necesitatea ca viitoa
rea sesiune să marcheze un 
progres calitativ în cadrul 
lucrărilor prin punerea în 
valoare a premiselor acu
mulate pe parcursul celor 
șase sesiuni de pînă acum, 
treeîndu-se la consultări și 
negocieri care să ducă la 
soluții general-accej^abile, 
la elaborarea în cel mai 
scurt timp posibil a unui 
acord.

Lucrările conferinței de 
la Stockholm vor fi relua
te la 10 septembrie.

ce, în cursul cărora au fost 
examinate probleme ale 
dezvoltării colaborării eco
nomice româno-sovietice pe 
perioada 1985—1986 și pînă 
în anul 1990.

IN NOAPTEA DE JOI 
spre vineri, în Republica 
Guineea s-a produs o ten
tativă de lovitură de stat. 
Un comunicat oficial difu
zat de postul de radio Co- 
nakri și citat de agențiile 
France Presse și Reuter, 
informează că tentativa, 
condusă de colonelul Diara 
Traore, membru al Comi
tetului Militar de Redresa
re Națională, fost prim- 
ministru, „a eșuat, iar au
torii ei au fost neutralizați".

GRABA STRICĂ TREABA

Aflîndu-se la volanul 
autoturismului ARO 10, 
înmatriculat cu numărul 
1 GJ 2210, loan Băgăian, 
din Petroșani a uitat, se 
pare, semnificația indi
catorului „cedează trece
rea" și a pătruns cu vi
teză neadecvată în inter
secția de la Dărănești. 
Spre ghinionul lui tocmai 
atunci trecea prin inter
secție un autocamion care 
circula regulamentar, cu 
care a intrat în coliziune. 
Conducătorul auto nu a 
pățit nimic, dar autotu
rismul a ieșit destul de 
„șifonat". Pînă cînd auto
turismul va reveni la 
forma pe care a avut-o 
inițial, conducătorul auto 
va trebui să se folosească 
de transportul în comun, 
deoarece permisul dc con
ducere i-a fost reținut în 
vederea suspendării. Vor
ba proverbului, graba 
strică treaba.

IARĂȘI DESPRE 
ADEPȚII LUI BACHUS

Săptămînă de săptămînă 
am prezentat la această 
lubrică diferite abateri 
ale conducătorilor auto 
care se urcă la volan sub 

influența licorii lui Ba- 
chus, în speranța că vor 
trage învățăminte și alți 
posesori de permise de 
conducere. Cu toate aces
tea Biroul circulație al 
Miliției municipiului Pe
troșani ne semnalează în
că grave încălcări ale le
gii, fiind sancționați 
prompt Nicolae Tamboi 
<31 DJ 7773), Dănilă Coci.ș 
(21 IID 1596) și Bănuță 
Dobrițoiu (31 IID 8549).

RECOMANDĂRI

Stimați conducători au
to, nu uitați că elevii se 
află în vacanță și dc ace
ea pentru evitarea orică
rui pericol adoptați în lo
calități o viteză adecvată.

— In apropierea trece
rilor de pietoni reduceți 
viteza pentru evitarea o- 
ricărui pericol !

— Printre blocuri, a- 
tenție sporită la copiii ca
re își găsesc de multe ori 
loc de joacă în apropie
rea carosabilului !

— Părinții sînt rugați 
să-și supravegheze copiii 
unde se joacă !

☆
Duminică, 7 iulie a.c., 

au drept de circulație au
toturismele proprietate 
personală înmatriculate 
sub număr FĂRĂ SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției 
municipiului Petroșani

13,00 Telex. 13,05 Ea 
sfîrșit de săptămînă. 14,45 
Săptămînă politică. 19,00

Mica publicitate
VIND pian, stare bună, 

preț convenabil, Lupcni, 
Pomilor 4A după ora 16. 
(3978)

VIND Dacia 1300, tele
fon 43893, după ora 14. 
(3983)

CAUT femeie îngrijire 
copil, strada 9 Mai, bloc 
2A, ap. 37, Petroșani, după 
ora 15. (3985)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
6407, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (3986)

ANUNȚURI DE FAMILIE T'T

Soțul, copiii și nepoții anunță cu adîncă durere 
împlinirea unui an de la dispariția fulgerătoare a 
scumpei lor soție, mamă și bunică

MATIAȘ ileana
Amintirea ei va rămîne veșnic în inimile noas

tre. (3979)

Soțul Stelian, împreună cu fiicele și familiile 
lor, anunță cu aceeași profundă durere împlinirea 
unui an de la decesul celei care a fost o minunată 
soție și mamă

ELISABETA POPESCU (3980)

Telejurnal. 19,20 Pentru ! 
dezarmare și pace (c). 1 
19,30 Teleenciclopedia. i 
20,00 Antologia umoru- i 
lui românesc (VII) (c). i 
20,45 Film artistic (c). A- i 
ripi frînte. Producție a 
studiourilor sovietice. 22,00 i
Telejurnal. 22,10 Mondo- = 
vision (c).

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
2930, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (3984)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
2023, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (3982)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă și periodice nr. 
246, eliberate de Institutul 
de Mine Petroșani. Le de
clar nule. (3981) ,
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