
Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. a! P.C.R.
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, vineri, 8 noiembrie, a 
avut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic E- 
xecutiv a analizat Raportul cu privire la 
Proiectul planului național unic de dez
voltare economico-socială a României în 
anul 1986.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că 
întreaga activitate de elaborare a Proiec
tului de plan s-a desfășurat sub îndruma
rea directă a secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, examinîndu-1 în 
mai multe etape, a orientat lucrările de 
fundamentare a acestuia în direcțiile de
terminante pentru progresul dinamic al e- 
conomiei naționale și înfăptuirea neabătu
tă a hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al P.C.R. privind dezvoltarea econonTîco- 
socială a țării în perioada 1986—1990.

Proiectul de plan pe 1986 — primul an

al viitorului cincinal — prevede continua
rea procesului de dezvoltare intensivă a 
industriei, agriculturii, a celorlalte ramuri 
ale economiei naționale, lărgirea bazei e- 
nergetice și de materii prime, mobilizarea 
mai puternică a tuturor resurselor exis
tente, ridicarea substanțială a gradului de 
valorificare a materiilor prime, materiale
lor, combustibililor și energiei electrice, 
îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, diminuarea consumurilor și 
a cheltuielilor de producție, utilizarea cu 
maximum de randament a fondurilor de 
investiții, sporirea mai accentuată a pro
ductivității muncii, extinderea exporturilor 
și reducerea importurilor, creșterea susți
nută a eficienței economice, întărirea au- 
toconducerii și autogestiunii economico- 
financiare.

Proiectul do plan pe 1986 se întemeiază 
pe studiile și programele privind dezvolta
rea cercetării științifice și extinderea sus-

(Continuare in pag. a 4-a)

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
PENTRU CONVOCAREA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

In temeiul articolului 54 din Constituția Republicii Socialiste România, 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează: 
ARTICOL UNIC. — Se convoacă Marea Adunare Națională in a doua se

siune a celei de-a IX-a legislaturi în ziua de 15 noiembrie 1985, ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Post fix la U.E. Paroșeni
Efervescență în continuă J 

creștere în preajma intrării \ 
în funcțiune a cazanului nr. ij

In pag. a 3-a

• Rubrica : Bărbați care 
onorează titlul de miner.

• Anchetă socială.

Energia, problemă a noastră, a tuturor

1
lu-
în 

nr. 
de 
au

Odată cu finalizarea 
crărilor de repunere 
funcțiune a cazanului 
5, aferent grupului 
150 MW, toate forțele
fost concentrate la lucră
rile de reparații capita
le și de modernizare a 
cazanului nr. 1. Pentru 
zidarii din echipele con
duse de llie Lazăr, Va
sile Cozma, loan Covrig 
și Gheorghe Petcu, nu 
s-a schimbat decît locul 
de muncă. Condițiile și 
urgențele au rămas a- 
celeași. Materialele sînt 
aduse din mînă în mî- 
nă de la vatra cazanului 
și pînă la plafonul a- 
cestuia, pentru reface
rea zidăriei 
Lucrînd 
timpului

programul de lucru la 
12—14 ore pe zi. Fiecare 
din cei 52 de zidari a 
înțeles cerința aceasta, 
fiecare știe că de munca 
lui depinde finalizarea, la 
termen, a lucrărilor și 
deci creșterea cantității 
de energie electrică pro
dusă de Uzina din Paro
șeni, așa cum a indicat 
conducerea de partid și 
de stat, personal tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
la recenta ședință a Co
mitetului Politic 
tiv al C.C. al 
De fapt, efortul lor 
concretizat în refacerea 
zidăriei refractare în

Execu-
P.C.R. 

s-a

pentru
refractare.

sub presiunea -
au prelungit (Continuare în pag. a 2-a)Schipul și oamenii săi pricepeți

Pentru un necunoscă
tor, puțul principal cu 
schip al I.M. Lupeni, ză
rit din afară, nu spune 
prea mult. Acesta și-ar 
zice, probabil, că „pe 
turnul ăsta se scoate căr
bunele". Și atît. Pentru 
cei care urcă zi de zi — 
și nu o dată sau de două 
ori — pînă la cota 
sau 101, lucrurile se pre
zintă însă 
fel.

Primii pe 
cunoscut în 
tru făcut Ia 
sînt sing. Oscar Simonis 
și tehnicianul principal 
Constantin Răpănoiu. Cel 
dintîi este conducătorul 
formației de lucru ce ser
vește schipul. Al doilea, 
șeful sectorului XIII e- 
lectromecanic. împreună 
parcurgem cîteva din co
tele schipului. Peste tot, 
tablouri electrice, țăcă-

Gheorghe OLTEANU

w •

83

cu totul alt-

' care i-am 
popasul nos- 
mina Lupeni

(Continuare în pag. a 3-a)
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Calitatea reviziilor și reparațiilor— 
o condiție determinantă

Investigațiile printre bri
găzile rămase sub plan, la 
sectoarele productive 
întreprinderii miniere 
trila, au evidențiat, pe 
gă alte cauze, 
am arătat în 
precedentele 

anchete pu
blicate, și as
pectele vizînd 
calitatea revi
ziilor șî repa
rațiilor la uti
lajele de tăiere și instala
țiile de transport a cărbu
nelui. Iată de ce, revenind 
la unitatea minieră și inte- 
resîndu-ne despre 
cum pot fi ajutate 
colective minerești 
realizeze planul, am 
tat cu precădere asupra a- 
cestor două mari categorii 
de probleme.

Sectorul de transport, așa 
cum ne arăta șeful aces
tuia, subinginerul Ioachim 
Berar, se confruntă în prin-

pe care

ale 
Pe- 
lîn- 
le-

!»*■«»

modul 
aceste 

să-și 
insis-

ci pal cu problema calită
ții covoarelor de cauciuc 
pentru benzile transportoa
re ; pînă la rezolvarea a- 
cestui aspect de către fur
nizor (unitățile de profil

și care s-a concretizat în 
cadrul sectorului este ve
rificarea, la începutul fie
cărui schimb, a fluxului 
de benzi, pentru a putea 
fi pregătite.

-

din Pitești și Tîrgu Jiu), 
trebuie să se găsească, însă 
soluții care stau în puterea 
sectorului. Interlocutorul ne 
spune că, în acest sens, au 
fost luate măsuri pentru 
curățirea periodică a ben
zilor și pentru schimbarea 
rolelor inferioare și supe
rioare — ceea ce duce la 
mărirea duratei de exploa
tare și la reducerea număru
lui de avarii, deci, implicit, la 
o optimizare a transportu
lui cărbunelui din abataje. 
O altă măsură, cerută de 
brigăzile rămase sub plan,

din timp, 
ventualcle 
grafări, 
punctele 
care se obser
vă că, dintr- 
un motiv sau 
altul, cauciu
cul „cedează"

e- 
a- 
în 
în

Dată fiind importanța aces
tei operațiuni de agrafare, 
ea este executată de oa
meni specializați, pentru a 
fi efectuată într-un timp 
record și de cît mai bună 
calitate. In condițiile e- 
xist.enței unui lung flux de 
transport (peste 7 kilome
tri de benzi), a necesității 
efectuării unui mare nu
măr de agrafări (mai bine 
de 45 pe săptămînă) este

C. TOMESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Atitudinea fermă a minerilor de la Aninoasa,

față de cei care vin la șut după pofte /

Trebuie să curmăm din rădăcină 
practica nemotîvatelor I “

Gheorghe BOȚEA |

Ml
‘ 4a

„E MAI BINE FARA 
ASTFEL DE CHIULANGII"

Brigada condusa de Ion Boteanu din sectorul IV 
I.M. Lonea — o formație reprezentativă a minei, 
imagine, schimbul condus de Vasile Olteanu și

al
In
ing. Liviu Băcăian, la intrarea în sut.

Foto : Al. TATAR

La Antrepriza de construcții și montaje se impun
Măsuri ferme pentru creșterea 

capacității de execuție !
ur-
de 

gene- 
de

Dezbaterile care au 
mat prezentării dării 
seamă în adunarea 
rală a Antreprizei 
construcții și montaje Pe
troșani au pus în eviden
ță măsurile care se impun 
pentru recuperarea rămî- 
nerilor în urmă din acest 
an, pentru asigurarea con
dițiilor de realizare a 
sarcinilor planului fizic și 
valoric din anul viitor. A 
fost subliniată, îndeosebi, 
necesitatea creșterii 
pacității de execuție 
nivelul brigăzilor.

In primele trei trimes
tre ale acestui an, la nive
lul A.C.M. s-a realizat doar 
92,29 la sută din produc
ția globală prevăzută în 
plan. Din planul fizic a- 
nual, prin care se prevede 
construcția a 1041 de
partamente, în primele 9 
luni nu au fost realizate 
decît 559 de apartamente. 
Faptul că la productivita
tea totală s-a obținut în

aceeași perioadă de timp 
o depășire de 8,35 pro
cente față de plan pune în 
evidență că în acest dome
niu important de activi
tate există mari rezerve, 
reale posibilități de creș
tere a volumului realiză-

ca
la

Adunări generale 
ale reprezentanților 
oamenilor muncii

a-

Rezultate bune s-au 
în activitatea de 
a cheltuieli1 li
la 1 000 ei

marfă, unde s-a 
economie de

Subliniind aces-

rilor. 
obținut și 
reducere 
materiale 
producție 
realizat o 
15,14 lei.
te aspecte pozitive ale acti
vității, participanții la 
dezbateri au formulat în 
cuvîntul lor și aprecieri 
critice cu privire la orga
nizarea muncii pe șantie-

re. Vorbind despre cau
zele rămînerilor în urmă 
la construcția de locuințe 
din Petroșani, tovarășul 
Mihail Radu, șeful brigă
zii nr. 10 a spus, printre 
altele: „De o lună și jumă
tate comenzile noastre zil
nice pentru betoane n-au 
fost onorate la nivelul ne
cesarului. Pentru recupe
rarea restanțelor se im
pune să se dea prioritate 
livrărilor de betoane pe 
șantierul nostru, cu atît 
mai mult cu cît avem de 
încnis spațiile comerciale 
Hn ia parterele noilor 
bl. >--urî date în folosință și 
u.i mare volum de lucrări 
de finisare". „Există căi 
de creștere a productivi
tății muncii, a apreciat în 
cuvîntul său tovarășul Ște
fan Matiaș, dar nu sînt va
lorificate. Un exemplu clar

Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

sala
de 

știi 
să te

Nici
Răspundere 

muncitorească, 
ordine, disciplină

au „întîlnit" 
cunos- 

cap

In incinta minei 
noasa, pe o tablă 
sînt trecuți cei cu i 
de la șut. Minerii c 
îndreaptă spre 
taj, la ora in
trării în
schimb, se o- 
presc cîteva 

momente, 
parcurg, din 
ochi lista, ză
bovesc la une
le nume (poate
pe cel al vreunui 
cut), clatină din 
cu indignare, se-aud schim
buri tăioase de cuvinte. Ne 
apropiem de cîțiva dintre 
ei, intrăm în vorbă. „Ne
motivatele" sînt subiectul 
de discuție. Ne răspunde la 
întrebare Radu Angliei, șef 
de schimb în brigada lui 
Mihai Iura, din sectorul 
III .- „Ce părere poți avea 
despre niște oameni care 
mai mult încurcă lucruri
le? Lipsind de la șut, fac 
să se piardă producție, iar 
pe noi ne fac să pierdem

la retribuție, pentru că da
că lipsește chiar și numai 
un om din formație, nu 
mai poți avea același ran
dament pe post, oricît ai 
munci de mult. De aceea, 
mai bine fără astfel 
chiulangii, pentru că

pe cine 
bazezi.
nu-mi pot în
chipui ce gîn- 
desc ci, mai 
bine z i s 
nu gîndesc, 
atunci cînd 

lipsesc de la șut. Eu de 
13 ani sînt la mină și 
n-am făcut nici o nemoti
vată.' Alții, cu mult mai 
puțină vechime decît mi
ne, s-au învățat să absen
teze în fiecare lună, 
bule luate măsuri 
Gheorghe Rotaru 
satisfăcut spusele 
lui său. Și el, cu
din 1969 la mina Aninoasa, 
nu a făcut nici o nemoti
vată. Miner în aceeași bri-

Tre- 
severe". 
aprobă 
ortacu- 

vechime

C.T. DIACONU

(Continuare in pag. a 2-a)

Depășiri de plan raportate de mineri
Continuînd seria succe

selor zilnice, minerii de 
la Lonea, Paroșeni și Băr- 
băteni, raportează în a- 
ceastă lună, peste plan, 
3811 tone. Pe primul loc se 
situează
batajele Paroșeniului, 
unde au fost extrase, 
plus față de sarcinile 
plan ale perioadei,
tone de cărbune. Urmea
ză, în acest clasament al

brigăzile din a- 
de 
în 
de

2 531

hărniciei minerești, orta
cii de la Lonea, care, cu 
cele 108 tone obținute 
peste prevederi în dala de 
7 noiembrie, au sporit la 
845 de tone cantitatea li
vrată în plus economiei 
naționale. In evidențele 
dispeceratului de la între
prinderea Minieră Bărbă- 
teni sînt înregistrate, de 
la începutul lunii noiem
brie, sporuri de peste 
400 tone de cărbune.
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MUNCA POLITICO-ORGANIZATORICĂ Trebuie să curmăm
temelia s ucceselo r din rădăcină practica

cadru 
de 

a res-

Constituită ca un 
pol itico-organizatoric 
profundă manifestare 
ponsabilității comuniste, a- 
dunarea de dare de seamă 
a comitetului de partid pe 
întreprindere a prilejuit re
levarea unor rezultate rod
nice obținute de colecti
vul I.M. Paroșeni în activi
tatea de extracție a cărbu
nelui, rod al muncii poli
tico-educative desfășurate 
de organele și organizațiile 
de partid din unitate. Cu 
siguranță că munca de 
partid eficientă, caracte
ristică de altfel colectivului 
de oameni ai muncii de la 
Paroșeni, a fost principa
lul stimulent al activității, 
la temelia tuturor succese
lor înregistrate aflîndu-se 
de fiecare dată comuniștii, 
cu puterea lor de mobili
zare, cu exemplul personal 
care-i caracterizează. A- 
cest aspect a fost relevat, 
atît de darea de seamă 
prezentată cît și de dezba
terile ce au avut loc, prin
cipala preocupare a orga
nelor și organizațiilor de 
partid fiind întărirea rolu
lui conducător al organiza
ției de partid, ca factor

fundamental de mobilizare 
și coordonare a activității 
politico-economice desfășu
rate în întreprindere. In 
acest sens, darea de seamă 
a relevat cîteva modalități 
edificatoare prin care s-a 
reușit acest lucru, din care 
desprindem pregnant rolul

plan politico-organizatoric 
desfășurată de organele și 
organizațiile de partid a 
fost axată în principal pe 
obținerea unei eficiențe spo
rite în întreaga activitate 
economică. Pentru înfăptui
rea acestui obiectiv s-a ac
ționat intens în direcția în-

VIAȚA DE PARTID

fost o caracteristică gene
rală a dezbaterilor. Partici- 
panții la dezbateri și-au ex
primat deschis părerea des
pre lipsurile manifestate în 
unele sectoare de activitate, 
în special sectoarele II și 
I B, în care nivelul neco
respunzător în care s-a des
fășurat activitatea în unele 
perioade a făcut ca rezul
tatele economice să-
tueze sub nivelul planificat 
și, mai ales, sub posibili
tățile existente în aceste 
colective.

Analizînd 
sarcinile de 
tima parte
diul pregătirii 
pentru anul viitor, 
niștii de la Paroșeni s-au 
angajat cu fermitate și 
răspundere să îndeplineas
că exemplar sarcinile 
plan anuale, să
titlul de întreprindere frun
tașă 
de vizită a colectivului.

nemotivatelor!“
(Urmare din pag I)

se si-

discuțiilor individuale, ro
lul adunărilor generale de 
partid și, nu în ultimul 
rînd, rolul învățămîntului 
politico-ideologic de partid 
în stimularea energiilor 
creatoare ale întregului co
lectiv. Pornind de la aces
te realități, așa cum de 
fapt s-a arătat și în cuvîn- 
tul numeroșilor participanți 
la dezbateri — Mi bail Stan- 
cu, Virgil Cătălina, Vasile 
Cojocaru, Constantin Ciobă- 
noiu. Vasile Purice, loan 
Tăzălăoan, loan Besserman, 
directorul întreprinderii și 
mulți alți comuniști 
funcții de răspundere 
cadrul organizațiilor
care fac parte — munca pe

cu 
în 

din

tăririi ordinii și discipli
nei muncii, în direcția a- 
sigurării capacitățiilor de 
producție nece
sare acoperirii planului 
și, nu în ultimul rînd, în 
direcția sporirii productivi
tății muncii' în abataje. In 
întreprindere, 
marea directă 
ției de partid 
cate programe 
măsuri care au asigurat o 
eficiență sporită muncii de 
partid. Responsabilitatea și 
exigența cu care comuniș
tii au analizat activitatea 
desfășurată de organele și 
organizațiile de partid a

sub îndru- 
a organiza- 

au fost apli- 
complexe de

în profunzime 
plan pentru ul- 
a anului, sta- 

producției 
comu-

gadă, simte că aceia care 
ba vin ba nu vin la șut în
curcă bunul mers al pro
ducției, într-un fel trăiesc 
pe umerii ortacilor, care 
le păstrează, prin eforturi
le lor, un loc „călduț", 
unde apar, după pofte. 
„Trebuie să curmăm, din 
rădăcină, astfel de prac
tici, astfel de mentalități', 
conchide ferm interlocu
torul.

Intrăm în sala de apel. 
Un rapid tur de orizont, 
la maiștrii care au făsut a- 
pejul. Nici un nemotivat, 
ni se spune. Ceea ce este 
foarte bine desigur, în
seamnă că unii dintre ab- 
sentomani au înțeles. Dar 
oare toți ?

o dată în septembrie". Cel 
în cauză rămîne fără re
plică...

și MOTIVATELE"
ȘI... MOTIVĂRILE

nu
să 
să

de 
mențină

care onorează cartea

GH. CHIRVASA

MINCIUNA ARE
PICIOARE SCURTE

în
seeea 

pen- 
care 

el.

Calitatea reviziilor și reparațiilor
(Urmare din pag. I)

Unitatea de „confecții tricotaje" femei din car
tierul Bucura —Uricani este recunoscută pentru cali
tatea servirii și diversitatea mărfurilor.

lesne de înțeles că această 
activitate de revizie și re
parație trebuie foarte bine 
organizată, pentru a nu se 
provoca „timpi morți" în 
activitatea brigăzilor din 
abataje.

O altă soluție tehnică, a- 
flată in curs de realizare, 
cu efecte pozitive în ce pri
vește sprijinul acordat bri
găzilor rămase sub plan, 
este amplasarea, la fiecare 
intersecție de benzi, a eîte 
unei mese de dozare. Pe 
lingă faptul că se realizea
ză, în felul acesta, o doza
re uniformă a cărbunelui, 
se evită supraîncărcarea 
benzii și, în acest 
reduc riscurile de 
Asemenea lucrări 
cheiat la benzile 
12 A și sînt in curs de e-

xecuție la banda 27.
Calitatea reviziilor și re

parațiilor la utilajele de ex
ploatare și transport a căr
bunelui din abataje este, în 
marc parte, dependentă de 
calitatea pieselor și sub- 
ansamblelor livrate de fur
nizori. Totuși, acest aspect 
este în funcție și de modul 
cum formațiile de munci
tori specializați execută a- 
semenea operațiuni, de con
știinciozitatea cu care sînt 
recondiționate, în atelierul 
de profil al minei, piesele 
recuperate. Și,
mul rînd, de modul 
Utilajele 
treținute 
lucrează 
speță și
zilor. Din acest punct de 
vedere, cel mai eficient a- 
jutor (pe lingă cele ceru
te de la sectoarele de 

. transport și electromecanic) 
este exploatarea corectă și 
buna îngrijire a utilajelor 
de către formațiile de mi
neri din abataje.

ting p, se 
rupere, 

s-au în- 
12 B și

nu în ulti- 
cum 

respective sînt în
de către cei care 
direct cu ele, în 
de minerii brigă-

Măsuri ferme pentru creșterea 
capacității de execuție!

Victor Stroe, miner 
sectorul VI, aproape 
sufocă de indignare 
tru așa-zisa jignire 
i s-a adus — susține
El să aibă 35 do nemoti
vate? Nici vorbă; e cura
tă birocrație, se plînge 
președintelui sindicatului, 
Iosif Guran ; declară că ar 
fi lăsat cerere de concediu 
care s-a rătăcit pe undeva, 
nu știe nimic, n-a urmă
rit dacă i s-a aprobat, pen
tru că a trebuit să plece 
urgent în Vrancea, a a - 
vut un deces in familie, 
poate proba cu acte. Nu
mai în acea perioadă știe 
să fi lipsit de la șut, dar 
și atunci era în regulă. De 
bunăcredință. președintele 
sindicatului verifică la 
sector: nici vorbă de cerere 
de concediu. „Vedeți, e 
cum vă spun cu, curată 
birocrație", i se pare lui 
Victor Stroe că !--‘ 
„Dar uite, 
spui că ai 
Vrancea, | 
în familie, 
tivat de șase 
de 12 ori în 
ori in iunie, 
lie, de patru

Am insistat atît asupra 
unui astfel de caz, pentru 
că el trădează mai mult de- 
cît o mentalitate, „o stra
tegie" a chiulangiilor. Ab- 
sentomanii, cei care își 
fac rău lor înșiși, produc
ției minei și ortacilor, 
se sfiesc, la o adică, 
încerce să înduioșeze,
invoce fel de fel de mo
tive, să practice un fel de 
șantaj sentimental. Moti
vările sînt dintre cele mai 
absurde sau rizibile, pen
tru că nu poate exista 
scuză pentru cel oare lip
sește de la șut. 
justifică cel în 
fugit nevasta 
tat-o preț de...
motivate); altcuiva i se de
fectează deșteptătorul (de 
27 ori la rind, în trei luni 
de zile !); în sfîrșit. Iulian 
Moldovan, ajutor de miner 
în sectorul VI, declară se
nin că intenționat a făcut 
nemotivate, ca să i se des
facă, oricum, contractul de 
muncă, pentru a se putea 
reîncadra la un alt sector, 
într-un loc „mai călduț", 
crede el. I s-a explicat -ă 
o asemenea stratagemă nu 
mai are sorți de izbîndă, 
nu doar la mina Aninoa
sa. dar nici la o altă mi
nă sau întreprindere din 
Valea ' Jiului. E logici e 
colectiv de muncă se n.- 
curcă cu un astfel de 
„strateg" al absențelor de

Cuiva, se 
cauză, i-a 
(și a câu- 
38 de ne-

(Urmare din pas r

îl constituie lipsa de scu
le și dispozitive necesare 
extinderii micii mecani
zări, dar de mare impor
tanță în creșterea produc- 

Referindu-se la 
Ștefan Bo- 
conducerii 
manifeste 

preocupare 
condi-

tivi tații".
acordul global, 
boc a solicitat 
Antreprizei să 
mai multă 
pentru asigurarea 
țiilor de lucru.

Au fost făcute numeroa
se referiri critice la a- 
dresa - beneficiarului
(I.G.C.L. Petroșani), care 
a întîrziat, și în acest an, 
deschiderea Unor lucrări, 
neasigurînd la timp docu
mentațiile de execuție și 
eliberarea amplasamente
lor.

Propuneri vizînd mai bu
na organizare a muncii au

Ion

a a- 
viitor 

de

făcut in cuvîntul lor și 
tovarășii Victor Uțu, 
Gheorghe Radeș, Petru Pa- 
naite, Gheorghe Fcducel, 
Andrei Gabor, Aurel Sîn- 
georzan, Valentin Chira, 
Ladislau Konka și 
Păduraru.

Adunarea generală 
probat pentru anul 
un plan de lucrări
construcții și montaje în 
valoare de 244,7 milioane 
lei, cu'precizarea că la 
acesta se adaugă lucrările 
care nu vor fi puse în 
funcțiune în 1985 In pla
nul fizic se prevede con
strucția a 1046 de aparta
mente. a magazinului uni
versal din Lupeni, a canti
nei I.U.M.P Petroșani, a 
casei de cultură din Vul- 
' an, a unei unități pentru 
desfacerea combustibililor

in Petroșani și a altor o- 
biective sociale

In contextul preluării 
Secției de utilaje și tran
sport Livezeni în subordi- 
nea A.C.M. Petroșani sînt 
create condiții 
creșterea ponderii 
ției i 
pentru 
rativă 
nivelul 
litățile

Concluzia 
că stă in puterea harnicu
lui colectiv al constructo
rilor A.C.M. să realizeze 
sarcinile din anul viitor și 
să recupereze restanțele 
care se conturează in acest 
an la planul fizic. Pentru 
aceasta se impune mobi
lizarea deplină a resurse
lor umane și materiale de 
care dispune colectivul 

A.C.M. Petroșani.

pentru 
produc- 
proprii, 

mai
industriale

i rezolvarea
a cerințelor 
brigăzilor din 
Văii Jiului.

adunării este

ope- 
la 

loca

„ Vedeți,
i eu,
se pare

i-a mers". 
, dumneata, care 
i mers o dată in 
pentru un deces 

ai lipsit nemo- 
ori in martie, 
mai, de 11 

o dată în iu- 
ori în august,

noștri. Anton 
de schimb m 
lui Constantin

Efervescență în continuă creștere
(Urmare din pag. I)

cu doar 
asigura

proporție de 60—70 >a 
sută, creînd in acest fel 
front de lucru echipelor 
de izolatori care, sub 
coordonarea și îndru
marea ing. Ion Miron, au 
trecut la refacerea izola
ției termice a cazanului 
Daca in urmă 
trei săptămîni
rea materialelor lermo- 
izolante era o problemă, 
astăzi, prin efortul con
ducerii uzinei, ele se gă
sesc in cantități suficien
te pentru finalizarea lu
crărilor.

„In paralel cu lucrări
le de refacere a zidăriei 
refractare și a izolației

termice se desfășoară și 
lucrările de montaj ale 
conductelor in canalele 
de gaze arse, în canalele 
de aer cald și aer rece, 
lucrări care se apropie 
de finalizare. Totodată, 
au fost făcute probele la 
ventilatoarele de gaze 
de aer, probe care 
fost trecute cu bine, 
astăzi (respectiv ieri 
n.r.) urmează să se 
cute proba hidraulică 
cazanului în 
specialistului de 
l.S.C.I.R. Sibiu, 
reușita acestei 
zilele trecute s-a 
proba hidraulică 
nă de către 
uzinei,

probleme. Nici în came
ra de comandă, unde tre
buiau montate peste 400 
aparate de comanc]^. mă
sură și control nu s-a 
întrerupt lucrul nici o 
clipă, așa că aparatura a 
fost montată in întregi-

- Și me, urmînd s:â se exeou-
au te probele de veri licăre".
iar ne spunea ieiri inginerul
— șef al uzinei. Gheorghe

exe- Dinea.
a 

prezenta 
la 

Pentru 
probe, 
făcut 

inter-
speeialiștii 

așa că nu vor fi

Cu cît se apropie ora 
de punere în funcțiune 
a cazanului nr. 1, cu 
atît ritmurile muncii e- 
nergeticienilor se inten
sifică exprimînd hotări- 
rea lor de a satisface 
nevoile economiei națio
nale. ' ■

f
■

I
I
I
I

PODURI. In orașul U- 
ricani au demarat lucră
rile de construcție a două 
poduri peste Jiu. Este vor
ba de podurile pe care le 
execută constructorii din 
brigada a 4-a a Antrepri
zei de construcții Căi Fe
rate Petroșani. Peste cele 
două poduri, cu termen de
predare în prima jumă
tate a anului viitor, va

trece linia ferată Uricani — 
valea de Brazi. (V.S.)

FRIZERIE. De curînd, 
la parterul blocului 3 de 
pe Bulevardul Victoriei 
dm Vulcan a fost deschisă 
o nouă unitate de frizerie 
— aparținătoare Coopera
tivei „Straja" din Lupeni. 
Aceasta, întregind sfera 
serviciilor pentru popu
lație, dispune de personal 
calificat, este dotată cu 
mobilier adecvat și apara
tură modernă, care asigură 
servicii ireproșabile. (Cl.C.)

STAȚIE. Autobuzul cu 
nr. 31 HD 5258, de pe li-

nia Lonea, nu a oprit ieri, 
8 noiembrie, la ora 7,40, in 
stația „Tunel" din Pelrila, 
ceea ce a făcut ca toți e- 
levii care trebuiau să a- 
jungă la ora 8 la cursuri, 
in cadrul Liceului
trial din localitate, să 
tîrzie Ne întrebăm; 
ferului care conducea 
pectivul autobuz chiar 
plac școlarii ? (I.D.B.)

METEOROLOGICA ? De 
mai bine de doi ani, prin 
plafonul raionului Sport" 
al magazinului universal 
„Jiul" din Petroșani „plo
uă", indiferent de condiți-

indus- 
în- 
șo- 
res- 
nu-i

ile atmosferice. De fapt, o 
conductă defectă, din ca
drul restaurantului omo
nim, aflat la ultimul etaj 
al clădirii, 
nic necazuri 
comerciale, 
intervenția
I.C.S.M.I , 

tin meteo
vului complex 
din reședința 
municipiu va 
curînd, „plafon senin". 
(I.V.)

ATENȚIE !... Pentru 
ce circulă pe varianta
uă a DN 66 A, la intrarea

provoacă zil- 
lucrătoarelor 

Sperăm că la 
conducerii 

viitorul bule- 
al reprezentat!-, 

comercial 
noastră 

anunța.
de 
în

cei
no-

în orașul Lupeni, o infor
mație : în dreptul puțului 
Est, în mijlocul șoselei e- 
xistă o gură de canal, ade
sea descoperită (1), adevă
rată capcană care poate 
provoca grave accidente 1 
Atenție mărită, deci 1 In
formația este destinată 
însă — în primul rînd — 
celor care răspund de 
soarta acestui drum. (A.T.) 

CLUB. De curînd, clubul 
fost do- 
și insta- 
cultura- 
stație de

minei Aninoasa a 
tat eu noi aparate 
lății de practică 
lă, între care și o 
2x35 wați. Cei mai bucuroși

beneficiari ai dotării sînt ti
nerii, care vor putea 
petreacă la club 

mod cît mai plăcut 
tiv tradiționalele 
tractive de joia, 
că și repertoriul

să-și 
într-un 

și instruc- 
seri dis- 

Mai ales 
muzical

înregistrat pe benzi s-a 
îmbogățit și el, cu noutăți 
de ultimă

Rubrică
C.T.

oră. (S.B.)

realizată de 
DIACONU
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TITLUL DE MINER

Pierdere, spre... cîștig
Cuvintele forhaierului 

Ludovic Repaș, rostite 
la tribuna forumului au- 
toconducerii muncitorești 
de la mina Lonea, îmi 
rămăseseră încrustate în 
memorie. El, omul min- 
dru, cu care se defila de 
de regulă la „capitolul 
succese", își făcea auto
critica.

— îmi este greu, de a- 
ceastă dată, să vorbesc 
despre realizările brigă
zii mele.

Subinginerul Aurel 
Moruș, șeful sectorului 
V, îmi explică „elanul" 
autocritic, care l-a cu
prins pe Ludovic Repaș.

— In abatajul lui, tec
tonica provoacă acum 
greutăți. Și apoi, într-un 
răstimp scurt, a „pier- 
dut“ trei mineri de bază: 
pe Cornel Pilea, pe șefii 
de schimb Teodor Bobea- 
nu și Petre Munteanu III.

Ghilimelele pierderii în
seamnă de fapt cîștigul 
sectorului. In urmă cu 
vreo doi ani, s-a hotărît 
promovarea lui Cornel 
Pilea în funcția de șef 
de brigadă. Viță de mi
ner din Jieț, lăcătușul de 
mină a intrat în brigada 
lui Carol Repaș. Era cu
noscut ca „doctor" al 
transportoarelor și ce
lorlalte utilaje. Investi
ția de încredere s-a do
vedit fructuoasă. Pilea — 
cu experiența celor două 
decenii de subteran, acum 
urmează cursurile școlii 
de maiștri — împreună cu 
șefii de schimb Viorel 
Hurez, Teodor Bobeanu, 
Petre Munteanu III și Ion 
Zalomir, a constituit nu
cleul de mobilizare a co
lectivului. Cu timpul, în
tre cei 25 de ortaci, s-au

detașat în vrednicie și 
oameni mai noi, precum 
Constantin Melinte, Ion 
Molocea, Viorel Muntea
nu. Plusul lunar de căr
bune, ieșit din „camera" 
lor, măsoară, în ultima 
perioadă, de regulă 500 
tone, de la începutul a- 
nului s-au extras supli
mentar 3000 de tone.

— Cornel Pilea, măr
turisește cu mîndrie Lu
dovic Repaș, e un bun și 
energic organizator al lo
cului de muncă. Iubește 
ca nimeni altul meseria 
de miner, familia sa con
stituie de acum o „dinas
tie" a breslei noastre. Știe 
însă să lucreze cu fiecare 
om in parte.

— Mineritul e al orta
cilor mei, ni se destăinu- 
ie cu modestie Cornel Pi
lea. Și apoi meserie am 
învățat la Ludovic Repaș. 
Spre exemplu, atacăm 
feliile noi, armînd cu 
lemn gros de 30—35, care 
nu mai cedează la pre
siuni. Acest lucru l-am 
învățat la Repaș. Și ast
fel avansăm cu 7—8 m pe 
zi în loc de 4,5.

Zelul autocritic nu l-a 
temperat așadar pe Ludo
vic Repaș în laudele a- 
duse ortacului său Cornel 
Pilea. Nici măcar nu-1 
încearcă un sentiment de 
invidie, dimpotrivă, se 
arată inindru că un miner 
din brigada lui, devenit 
șef de brigadă și-a de
pășit... „profesorul". In 
aceasta constau de fapt 
virtuțile muncii în subte
ran, in întrajutorarea, și 
in același timp, în perma
nenta competiție a auto- 
depășirii, stimul al per
formanțelor superioare.

Ion VULPE

(Urmare din pagina I)

I nitul specific releelor e- 
lectromagnetice. Primim 
și explicațiile de rigoare.

I „Schipul, în prima etapă, 
I adică mașina I, a lost 
I pus în funcțiune în sep- 
■ tembrie 19"! Incepînd 
* din iulie anul acesta, prin 
I pornirea și a celei de-a 
I doua mașini de extracție, 
I schipul funcționează la 
I capacitatea proiectată".

— Și care este capaci- 
I tatea ?, ne interesăm.

— Intr-o oră sînt adu- 
. se la suprafață 840 tone 
■ de cărbune, ne explică 
I sing. Simonis. Prima ma

șină aduce producția sec- 
I toarelor II, III (parțial). 
IV și VI de pe orizontul 

400 A doua, cea a sec- 
I torului IV, îndeosebi, de 

pe orizontul 360, unde 
există două fluxuri de 
benzi de mare capacita
te.

O asemenea instalație, 
pe care văzînd-o o com
pari, fără să vrei, cu o 
adevărată uzină, necesi
tă, desigur, o permanen

tă supraveghere. Iar a- 
cest lucru îl fac zilnic 
Viorel Pălită, Vasile lo- 
vu și colegii lor din echi
pele de control și revizii.

— Dar nu sînt numai 
ei, intervine tehnicianul 
principal Răpînoiu. Mai

timp ce instalația nu 
extrăgea. Prin alimenta
rea motoarelor cu tensi
une continuă furniza
tă de grupuri de tiristori 
statici, am eliminat acest 
neaju is“. Nu ne spune 
insă cui a aparținut i- 
deea. Din . modestie pro

Schipul și oamenii săi
sînt și aceia care se ocu
pă de funcționarea în 
condiții ireproșabile a 
echipamentului electric 
și electronic, de coman
dă și de forță.

Electronistul Constan
tin Nazarie, unul dintre 
oamenii la care se refe
rea șeful sectorului elec
tromecanic, ne vorbește 
despre modul de acționa
re a mașinilor de extrac
ție. „Aceasta, zice el, 
se făcea la început cu 
grupuri de convertizoare 
rotative. S-a renunțat la 
ele deoarece se înregis
tra un consum exagerat 
de energie electrică în

babil. Completarea o fa
ce sing. Simonis. „A fost 
a sa și a colegilor. cu 
care muncește, Ștefan 
Bilibog și Elemer Bur- 
ghel. Și, adaugă subingi
nerul, în primăvara anu
lui trecut, la o defecțiune 
constatată la comanda e- 
lectronică, nu a fost ne
voie de intervenția unor 
specialiști din afară. Bă
ieții aceștia au rezolvat 
treaba în două ore“.

îmbunătățirile aduse 
vaselor de extracție, sis
temelor de dozare ale 
schipului sau asigurarea 
funcționării independente 
a celor două mașini de

extracție în perioada unor 
intervenții sînt alte pro- I 
bleme pe care s-a axat I 
activitatea colectivului 
de aici. Prin efectuarea
acestor operațiuni, a cres
cut siguranța în exploa
tare, în sensul limitării 
volumului maxim de în
cărcare, la 17 tone, a va
selor de extracție, măsu
ră impusă tocmai de 
specificul zăcămîntului 
minei. S-a creat apoi po
sibilitatea funcționării în 
regim normal de lucru a 
unei mașini de extracție 
pe timpul cînd la cealaltă 
se înlocuiesc cabluri, 
compresoare, vase de 
extracție etc.

Sînt cîteva din faptele 
de muncă ale oamenilor 
de la puțul principal cu 
schip al I.M. Lupeni. Ale 
acelora care — mai men
ționăm nu în ultimul 
rînd și numele mecanici
lor Marina Jeleri, Petru 
Gyurcsik și Ion Sache- 
laru — veghează ca zi 
și noapte aurul negru 
din subteran să ajungă 
cu bine la suprafață.

I
I
I
I
IIII 
i
I
I
I

La atelierul T.H. de la Paroșeni, echipa condusă 
de Gheorghe Radu, lucrează la finalizarea unui nou 
lot de armături de mină.

Foto : Ioan BALO!
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Oaspeți ai Văîi Jiului

„Dacă mi s-ar propune un film 
despre mineri, n-aș ezita să accept"

Nu ș
In prima zi din luna oc

tombrie în secția reanimare 
a Spitalului municipal Pe
troșani se afla internat tî- 
nărul Gheorghe Dăjic. Me
dicii făcuseră toate inter
vențiile pentru salvarea a- 
cestui tinăr (are numai 29 
de ani) adus în seara pre
cedentă în stare gravă : a- 
vea mai multe leziuni fă
cute cu cuțitul în zona 
cervicală stingă și la bra
țul drept.

Ce se întâmplase ? Acolo 
unde locuiește (Petrila — 
Răscoala nr. 3) și la locul 
de muncă, la coloana 
I.T.S.A.I.A., oamenii îl cu
nosc și-l apreciază. In ulti
ma zi a lunii septembrie 
circula cu mașina, pe care 
este șofer, prin Petrila. Era 
seară și a observat că nu-i 
funcționează sistemul de 
lumini. Mai era cu un prie
ten, a oprit mașina și au 
început să remedieze defec
țiunea. Fiind ocupați cu 
munca lor, tot încercînd 
luminile mașinii. aproape 
ca nici n-au observat că

i-a mai cu
se lacuse întuneric. Dinspre 
Petrila veneau doi băieți 
și o fată. Unul dintre ei, 
Gheorghe Răduca — are 
doar 18 ani și este încadrat 
la sectorul VI al minei 
Lonea —, a început să-1 
înjure pe șofer deoarece a 
aprins farurile. „Mai băia

noscut vecinul.
Este un l'apt neobișnuit 

dacă avem în vedere și că 
cei doi, agresorul și victi
ma, sînt aproape vecini. 
Starea de ebrietate a lui 
Gheorghe Răduca i-a pro
vocat, așa cum se petrece 
de . cele mai multe ori, o 
stare dc iritare, care a e-

ANCHETA SOCIALA

tule, vezi-ți de drum și la- 
să-mă să-mi vad de trea
bă", i-a zis Gh. Dăjic ca- 
re-i observase că erau în 
stare de ebrietate. Nu nu
mai că nu și-au văzut de 
drum, însă Gh. Răduca a 
încercat să-l lovească pe 
șoferul care-i „știrbise 
prestigiul", probabil. A scos 
și un cuțit și, in întuneric, 
l-a lovit de uiai multe ori. 
Apoi a plecat acasă. Incet- 
încet, Gh. Dăjic și-a reve
nit. Prietenul i-a acordat, 
așa cum s-a priceput, pri
mul ajutor. A fost tran
sportat la spital.

voluat piuă la violență. 
Dar faptele săvîrșite de 
omul beat nu-1 scutesc, de 
responsa bili late, dimpotri
vă. A doua zi, cînd orga
nele de miliție au bătut la 
ușa locuinței lui, Gh. R. n-a 
deschis decît cu multă în- 
tirziere. Pus in lata fapte
lor n-a negat cele petrecu
te. „Îmi pare rău, spunea, 
nu știu ruin am putut face 
așa ceva. Eram beat și abia 
acum îmi dau seama ce 
am săvârșit". Acum este 
cercetat pentru vătămare 
corporală, gravă..

Mai mult decît oricare 
exces, consumul de alcool 
este o cauză a feluritelor 
fapte reprobabile, unele cu 
consecințe lipsite de pericol 
social, altele încheiate în
tr-un mod dramatic. De la 
spectacolul degradant pen
tru omenescul bun simț, pe 
care-1 oferă oamenii in sta
re de ebrietate, și pînă la 
o violență lipsită de orice 
justificare, așa cum se des
prinde din întâmplarea de 
mai sus, consumul de al
cool duce de fiecare dată 
la situații înjositoare. Dar 
pentru că' nimeni nu l-a 
obligat pe Gheorghe Rădu
ca să întreacă măsura cu 
băutul, nimeni și nimic 
nu-1 poate scuti de răspun
derea în fața legii pentru 
fapta lui, respinsa de eti
ca societății și de legislația 
care veghează la respecta
rea normelor dc comporta
re socială.

T. SPĂTARU, 
cpt. IO AN BOCOȘ
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- — Interviu cu
— Cu ce prilej în Pe

troșani ?
— Mă pregătesc pentru 

un nou film și intențio
nez colaborare, în acest 
sens, cu teatrul din Pe
troșani. Am colaborat pî
nă acum, în două filme 
anterioare, „Concurs" și 
„Dreptate în lanțuri", cu 
Patricia Grigoriu, Clau- 
diu Bleonț și ’ Nicolae 
Gherghe. Filmul — deo
camdată nu daU amănun
te despre el — va fi, 
probabil, finalizat în 1986.

— Dacă ați fi solicitat 
să faceți un film despre 
mineri ?

— Dacă s-ar pune în 
discuție problema unui 
film artistic despre mi
neri, omul alît de nece
sar prin munca lui dusă 
pină la eroism, economiei 
naționale, n-aș ezita să 
accept.

Pînă acum nu știu să 
existe un scenariu care

Dan Pița —
să reflecte pe deplin via
ța, aspirațiile, probleme
le, năzuințele acestor oa
meni. Minerul trebuie să 
dea țării cît mai mult 
cărbune, dar cum o face, 
cu cîte greutăți și satis
facții, e mai greu de prins 
într-un film artistic. Ar 
fi interesant dacă ar a- 
vea în prim plan o famir 
lie de mineri surprinsă 
în multitudinea aspecte
lor ei, începînd cu eveni
mentele — naștere, căsă
torie, continuînd cu re
lațiile sociale care se i- 
vesc în lumea minerilor 
de azi, în toată complexi
tatea lor.

— Așadar, gînduri fru
moase pe care reporterul, 
și nu numai el, le-ar dori 
puse firesc, pe banda de 
celuloid. Minerii, sintem 
siguri, ar saluta o astfel 
de realizare cinemato
grafică.

H. DOBROGEANU
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♦
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I
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Ssmnal critic recepționat

Taxiuri
In repetate rînduri, în 

Coloanele ziai ului nostru 
s-a criticat faptul că ta
xiurile ocolesc un loc in 
care cetățenii ar avea cea 
mare mare nevoie de ele: 
gura. Răspunzînd unei ast
fel de semnalări, apărute 
în numărul 10288 din 11 
octombrie a.c. al „Steagului 
roșu", conducerea A.U.T.L.

la gară
—V

Petroșani ne informează, 
prin adresa nr. 4 540 că, 
incepînd cu data de 1 no
iembrie 1985, „taxiurile 
vor pleca din gară la o- 
rele cmd sosesc trenurile". 
Înțelegem, deci, că vor fi 
acolo in momentul in care 
călătorii vor avea nevoie 
de acest mijloc de tians- 
port. (C.T.D.)

EFICIENT,\ 1
In cadrul Laboratorului 

de protecție a muncii și 
siguranță a circulației, de 
la A.U.T.L. Petroșani, în 
fiecare luni au loc dezba
teri asupra cazurilor de 
derobare dc la regulamen
tul de circulație, prezen
tate in această rubrică a 
ziarului nostru și în alte 
publicații județene sau 
centrale Activitatea labo
ratorului, coordonată de 
sing, floria Stegaru, se

dovedește eficientă și prin 
faptul că so apelează la 
m i jloaee aud io-vizuale
moderne, pentru ilustrarea 
dezbaterilor pe teme de 
circulație. Reducerea nu
mărului de accidente, în
registrate la A.U.T.L., față 
de perioada similară a 
anului trecut, constituie un 
argument concret in acest 
sens.

PIERDERI
Pierdut permise de con

ducere pe numele Ionel 
Moldoveanu (2 IID 426) și 
Petru Pardoș (1 HD 8271), 
în condiții de... imponde
rabilitate bachică a celor 
doi conducători auto. In 
fapt, pierderea este un 
eufemism, întrucît cei doi 

au fost surprinși condu
când sub influența băutu
rilor alcoolice. Sancțiuni
le contravenționale și „ca
rantina".. temporară au da
rul să contribuie la trata
mentul eficient al amnezi
ei care îi cuprinde pe cei 
care nu respectă preve
derile reglementărilor^ de 
circulație.

COLIZIUNE
O depășire hazardantâ și 

autotrenul forestier 31 IID 
8513, condus de Augustin 
Moldovan, de la Coloana 
Iscroni a U.M.T.C.F. Deva, 
a intrat in coliziune cu 
autoturismul 2 HD 6566, 
la volanul căruia se afla 
Ștefan Tekuș, A rezultat 

avarierea gravă a autotu
rismului, dar și suspen
darea permisului de con
ducere, eliberat pe nu
mele Augustin Moldovan, 
pe perioada în care pro
prietarul său își va însuși 
normele și deprinderile de 
conducere necesare unui 
adevărat profesionist al 
volanului.

DIN FERICIRE...
Joia trecută, cînd s-a 

petrecut accidentul rela
tat mai sus, s-a dovedit ne
fasta și pentru ifronistul 
Dumitru Lăcătuș, de la 
E.G.C.L. Petroșani. Ne
atent, la schimbarea di
recției de mers, el a „in
trat" cu autovehiculul său 
în autoturismul 3 HD 3252, 

condus de P. Dragomir. 
Proiectat intr-un stilp de 
beton, autoturismul a fost 
grav avariat. Soarta lui 
P. Dragomir și a celor doi 
copii ai săi, al'lați in au
toturism a pendulat așa
dar, cîteva clipe, intre 
viață și moarte. Din ferici
re insă, conducătorul au
to amator a cunoscut bine 
regulile de circulație, pla- 
sînd copiii pe bancheța 
din spate. Și astfel i-a 
salvat I

RECOMANDĂRI
In anotimpul friguros, 

poleiul și gheața joacă mul
te renghiuri conducători
lor auto. Regimul de vite
ză trebuie deci adaptat în 
funcție și de starea artere

lor de circulație. In a- 
cest context, un amănunt, 
prevăzut expres in regle
mentările în vigoare, care 
„scapă" unora — ștorgă- 
toarele de parbriz și sis
temul de climatizare tre
buie să se afle oricînd î.n 
stare de funcționare.

☆

Duminică, 10 noiembrie 
a.c., au dreptul de circu
lație autoturismele pro
prietate personală înma
triculate sub număr CU 
SOL.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circula
ție al Miliției municipiului 

Petroșani
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ținută a progresului tehnic în toate sec
toarele economiei. El creează, totodată, 
condiții pentru dezvoltarea corespunză
toare a bazei materiale a învățămîntului 
și a celorlalte activități social-cul turale, 
ocrotirea sănătății, pentru îmbunătățirea 
organizării teritoriale și a sistematizării lo
calităților, continuînd astfel procesul de 
ridicare economico-socială a tuturor jude
țelor țării.

S-a apreciat că realizarea prevederilor 
de plan pe anul 1986 va asigura dezvolta
rea în continuare a forțelor de producție, 
sporirea avuției naționale și ridicarea, pe 
această bază, a nivelului de trai, material 
și spiritual, al poporului, creșterea gradu
lui general de bunăstare și civilizație al 
întregii țări.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca 
Proiectul planului național unic de dez
voltare economico-socială a României în 
anul 1986 să fie supus dezbaterii Plenarei 
C.C. al P.C.R.

In continuare. Comitetul Politic Executiv 
a analizat Raportul privind îndeplinirea 
planului productivității muncii în indus
tria republicană, construcții-montaj și 
transporturi, în perioada 1 ianuarie — 30 
septembrie 1985. Din datele prezentate re
zultă că deși nivelul productivității mun
cii în primele nouă luni ale anului a în
registrat o creștere, totuși, o serie de mi
nistere economice nu au realizat în între
gime prevederile de plan în acest dome
niu. Criticînd sever această situație, se
cretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a cerut ministerelor 
economice și organelor de sinteză să ia 
măsuri hotărîte pentru recuperarea în 
cel mai scurt timp, a rămînerilor în urmă 
în'acest domeniu și pentru asigurarea tu
turor condițiilor în vederea creșterii sub
stanțiale a productivității muncii în toate 
ramurile economiei naționale, la nivelul 
stabilit prin plan.

In mod deosebit s-a cerut să se analize
ze, în toate ramurile, modul cum se apli
că acordul global, cum se respectă preve
derile legale privind normarea personalu
lui din unitățile economice, întărirea spi
ritului de răspundere, a ordinii și discipli
nei în producție, în organizarea și condu
cerea activității economice din întreprin
deri. In legătură cu aceste probleme a fost 
subliniată necesitatea ca Ministerul Mun
cii, Ministerul Finanțelor, organele finan- 
ciar-bancare, CSP-ul și alte organe de 
sinteză să-și îmbunătățească simțitor acti
vitatea, asigurînd respectarea riguroasă, 
de către fiecare minister, centrală indus
trială și întreprindere a tuturor prevede
rilor și normelor legale privind creșterea 
productivității muncii și a eficienței eco
nomice. S-a cerut ca în toate ministerele 
economice, inclusiv, în ministerele și or
ganele de sinteză, să se analizeze cu exi
gență și răspundere modul în care se 
realizează sarcinile de plan în domeniul 
productivității muncii și să se asigure ca, 

încă în cursul acestei luni, să se introdu
că o ordine desăvîrșită, să se realizeze o 
îmbunătățire radicală a muncii în acest 
domeniu.

■ In scopul creșterii mai susținute a pro
ductivității muncii, perfecționării organi
zării și normării producției și a muncii, 
Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat un proiect de lege, care, cu îmbu
nătățirile necesare, va fi supus dezbaterii 
publice, și, apoi, aprobării Marii Adunări 
Naționale.

Examinînd Raportul privind asigurarea 
și controlul calității produselor și activi
tatea de metrologie pe trimestrul trei al 
anului 1985, Comitetul Politic Executiv a 
hotărît ca problemele cuprinse în acest 
raport să constituie obiectul unei dezba
teri aprofundate în cadrul guvernului, ca
re trebuie să ia toate măsurile ce se im
pun pentru îmbunătățirea, în continuare, 
a activității în acest domeniu. In cadrul 
ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
criticat tendințele unor ministere de a de
păși consumurile de materii prime și ma
teriale, subliniind că îmbunătățirea cali
tății produselor trebuie să fie asigurată 
nu prin sporirea acestor consumuri, ci 
prin respectarea riguroasă a lor. Guver
nul, ministerele economice, CSP-ul, Minis
terul Finanțelor vor trebui să ia toate 
măsurile pentru a se asigura încadrarea 
riguroasă a fiecărei unități de producție 
în consumurile de materii prime și mate
riale stabilite prin plan și pentru reduce
rea lor în continuare.

Comitetul Politic Executiv a examinat, 
de asemenea, Programul privind autocon- 
ducerea și autoaprovizionarea pentru asi
gurarea bunei aprovizionări a populației 
cu produse agroalimentare și bunuri in
dustriale de consum pe perioada 1 octom
brie 1985 — 30 septembrie 1986.

Programul reflectă preocuparea constan
tă a conducerii partidului și statului, per
sonal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru ridicarea continuă a bunăstării în
tregului popor, prevăzînd, în acest sens, 
creșterea desfacerilor și asigurarea sto
curilor necesare, diversificarea sortimen
tală și îmbunătățirea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor.

Potrivit sarcinilor stabilite, Programul 
situează în centrul atenției sporirea pro
ducției agricole, vegetale și animale, în 
scopul asigurării unei aprovizionări co
respunzătoare a populației, a industriei 
cu materii prime și a altor nevoi ale 
economiei naționale. Cantitățile propu
se pentru desfacere au fost fundamentate 
pe cerințele Programului de alimentație 
științifică, diferențiate după structura 
populației și specific local.

Aprovizionarea fiecărui județ și locali
tăți se va face pe baza realizării pro
ducțiilor planificate și respectarea întoc
mai a prevederilor legii privind asigura
rea în primul rând a fondului centralizat 
de stat, precum și a fondului județean, 
răspunderea pentru îndeplinirea acestor 
sarcini și încadrarea în cantitățile fixate 

pentru consumul propriu revenind Con
siliilor populare ca organe ale autocondu- 
cerii teritoriale. In același timp, în vede
rea îmbunătățirii aprovizionării munici
piului București și a unor centre munci
torești, au fost stabilite unitățile agricole 
care au obligația să livreze integral pen
tru aceste localități cantitățile înscrise în 
Programul de autoconducere și autoapro- 
vizionare.

S-a subliniat că înfăptuirea prevederi
lor Programului impune participarea tutu
ror oamenilor muncii din industrie și a- 
gricultură la sporirea producției și ridi
carea calității acesteia, întărirea răspun
derii Consiliilor populare, a tuturor uni
tăților economice în asigurarea bunei a- 
provizionări a populației, contribuind ast
fel la realizarea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lca al P.C.R., a indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, privind creșterea 
nivelului £le trai al întregului popor, o- 
biectiv fundamental al politicii partidu
lui.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
acest program să fie supus dezbaterii Ple
narei C.C. al P.C.R., și, apoi, adoptării de 
către Marea Adunare Națională.

In continuarea ședinței, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a prezentat o in
formare cu privire la lucrările Consfătui
rii Comitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la Var
șovia, care au avut loc la Sofia, în zilele 
de 22 și 23 octombrie.

Comitetul Politic Executiv a dat o înal
tă apreciere activității desfășurate de to
varășul Nicolae Ceaușescu în cadrul Con
sfătuirii, modului strălucit în care condu
cătorul partidului și statului nostru a 
prezentat poziția României în problemele 
discutate, subliniind că aceasta corespun
de întru totul orientărilor stabilite de 
Congresul al XlII-lea al P.C.R., interese
lor și aspirațiilor vitale ale poporului ro
mân, cauzei generale a socialismului, des
tinderii, colaborării și păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în 
unanimitate semnarea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a Declarației adoptate 
cu prilejul Consfătuirii — „Pentru elimi
narea pericolului nuclear și pentru îm
bunătățirea radicală a situației în Euro
pa, în întreaga luine“, document ce pune, 
încă o dată, în evidență marea răspunde
re manifestată de țările participante Ia 
Tratatul de la Varșovia față de destinele 
păcii, precum și hotărârea lor de a acțio
na pentru înlăturarea primejdiei unui răz
boi nuclear nimicitor, pentru înfăptuirea 
dezarmării, întărirea securității și dezvol
tarea colaborării internaționale.

S-a subliniat că România socialistă, prin 
glasul președintelui său, a reafirmat cu 
putere — și la Consfătuirea de la Sofia 
— hotărârea poporului român, a partidu
lui și statului nostru de a face totul și de 
a conlucra strâns cu țările socialiste, cu 
toate statele lumii, cu forțele iubitoare de 
pace de pretutindeni pentru a se pune 
capăt cursei înarmărilor și a se ajunge 

la înlăturarea armelor nucleare de pe pă- 
mînt și pentru prevenirea extinderii lor 
în Cosmos, pentru instaurarea unui cli
mat de securitate, încredere și largă co
operare pe continentul european și în 
întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv consideră că 
este necesar să se facă în continuare totul 
pentru ca, la întîlnirea din această lună 
dintre secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, Mihail Gorbaciov, și pre
ședintele Statelor Unite, Ronald Reagan, 
să se ajungă la înțelegeri corespunzătoare 
care să_ deschidă calea reducerii și elimi
nării, pînă la urmă, a armelor nucleare și 
a altor arme de distrugere în masă. In
diferent de rezultatele întîlnirii, este însă 
necesar ca, în viitor, să fie intensificată 
lupta popoarelor pentru dezarmare nu
cleară, pentru asigurarea păcii — ca una 
din problemele fundamentale ale epocii 
noastre.

Comitetul Politic Executiv consideră, 
de asemenea, că trebuie intensificate efor
turile pentru a se ajunge la reducerea bu
getelor militare, care apasă tot mai greu 
pe umerii popoarelor, duc la amplificarea 
cursei înarmărilor și sporesc pericolul de 
război, împiedică dezvoltarea economico- 
socială și ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Comitetul Politic Executiv a apreciat, 
totodată, că trebuie făcut totul pentru 
dezvoltarea și mai puternică a colaborării 
și cooperării economice și tehnico-știinti- 
fice dintre țările din cadrul CAER, în 
spiritul hotărîrilor adoptate la Consfătui
rea economică la nivel înalt de anul tre
cut, pentru aplicarea cu fermitate în via
ță a programelor și înțelegerilor de lăr
gire a conlucrării reciproc avantajoase, 
convenite cu acest prilej — astfel îneît să 
se asigure ca fiecare țară socialistă să-și 
satisfacă în condiții tot mai bune necesa
rul de materii prime și energie, de tehno
logii moderne, în vederea înfăptuirii pla
nurilor și programelor de dezvoltare eco
nomică și socială, a construirii cu succes 
a orânduirii noi, socialiste.

Aprobînd întru totul activitatea desfă
șurată de delegația română la Consfătui
rea Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia, Comitetul Politic Executiv a 
exprimat convingerea că, acționînd strâns 
unite, țările socialiste, toate popoarele lu
mii, forțele progresiste, înaintate, de pre
tutindeni, pot schimba cursul periculos al 
evenimentelor, pot asigura afirmarea poli
ticii de pace, de dezarmare, și colaborare 
internațională, înfăptuirea idealurilor de 
libertate și independență, de progres și 
bunăstare ale tuturor națiunilor.

Comitetul Politic Executiv a stabilit 
convocarea plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român în zilele 
de 13—14 noiembrie a.c.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic E- 
xecutiv a soluționat, de asemenea, unele 
probleme organizatorice, și alte probleme 
ale activității curente de partid și de stat.

Campionatul municipal de șah FiLME
13,00
13,05

14,45
15,00dra- 

Zbor

Mica publicitate

Cu puțin timp în urmă, 
s-a dat startul campionatu
lui municipal de șah, pe 
echipe, ediția 1985—1986, 
la care sînt înscrise 12 e- 
chipe din întreprinderile și 
instituțiile Văii Jiului. 
Participarea numeroasă la 
actuala ediție se datoreș- 
te preocupării active a u- 
nor membri din cadrul co
misiei muncipale de spe
cialitate (președinte loan 
Berzan Muntean), cît și a 
altor iubitori ai șahului din 
secțiile sportive de la I.M. 
Dîlja, I.U.M.P., Complexul 
C.F.R., I.P.S.R.U.E.E.M.P., 
Fabrica de morărit și pa
nificație, I.C.P.M.C., I.M. 
Petrila, Preparația cărbune
lui Lupeni etc. După desfă
șurarea jocurilor de pînă 
acum, poziții fruntașe de
țin echipele »- Judecătoria 
Petroșani, Preparația Lu
peni, I.P.S.R.U.E.E.M. Pe
troșani, I.M. Dîlja, I.P.M.C.,

Jiul Petrila și Liceul de ma- 
tematică-fizică Petroșani.

Pentru a putea ține la 
curent pe iubitorii șahului 
din municipiu cu rezultate
le ce se înregistrează în fie
care etapă este necesar ca 
echipele înscrise în această 
competiție să dovedească 
mai multă seriozitate în 
respectarea programării, 
întrucît în cele 4 etape de 
pînă acum, numai trei e- 
chipe și-au susținut toate 
partidele.

Etapa a V-a, din 10 no
iembrie 1985, programează 
următoarele întîlniri : Ju
decătoria — I.P.S.R.U.E.E M. 
II, I.U.M.P. — Preparația 
Lupeni, Fabrica de mo- 
rărit și panificație — 
I.P.S.R.U.E.E.M. I, I. M. 
Dîlja — C.F.R., Dinamo — 
I.C.P.M.C., Liceul de mate
matică — Jiul Petrila.

s. bAloi l

PETROȘANI 
iembrie: Provocarea 
gonului; Unirea : 
periculos; Parîngul: Săp
tămîna nebunilor.

LONEA: Masca de ar
gint.

ANINOASA i Polițist 
sau delincvent.

VULCAN — Luceafărul: 
Sandokan, tigrul Mala- 
yeziei

LUPENI — Cultural : 
Mireasma ploilor tîrzii.

URI CÂNI: Mireasma
ploilor tîrzii

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

19,00
19,20
19,45

Telex.
La sfîrșit de săptă- 
mînă (parțial color). 
Săptămîna politică, 
închiderea progra
mului.
Telejurnal.
Teleenciclopedia.
Meridianele uinoru- 

cîntecului

20,20

22,30

lui și 
(color).
Film artistic i 
pentru Alexis 
lor).
Telejurnal.
Farmecul operetei 
(color).
închiderea progra
mului.

Flori
(co-

memento

orele 9—17.

VIND convenabil, Mosk- 
vici 1500, Vulcan. Telefon 
70225, între 
(2244)

legitimație de 
numele Stanei

PIERDUT 
serviciu pe 
Nicolae, eliberată de l.U.M.

anunțuri DE FAMILIE

I
I
I
I
I
I
I
I 
I 
I 
J

Copiii, nurorile și nepoții anunță cu adîncă du
rere încetarea din viață a scumpei lor mamă, soa
cră și bunică iubitoare

HUZA MARIOARA
înmormântarea va avea loc azi, ora 16, din stra

da Tr. Vuia, nr. 8 a, Petrila. (2246)

Familia anunță cu aceeași adîncă durere împli
nirea unui an de Ia decesul scumpului nostru

SINK LUDOVIC
Nu te vom uita niciodată. (2235)

A

Petroșani. O declar nulă. 
(2243)'

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Brânzea 
Mariana, eliberată de Pre
parația Petrila. O declar 
nulă. (2245)
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