
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAl - în efortul de sporire a realizărilor^

BSJeaoul a Minerii Văii Jiului au obținut 
un nou vîrf de producție
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ÎĂtlL CîT MAI MULT CĂRBUNE!
IN SPIRITUL INDICAȚIILOR ȘI ORIENTĂRILOR

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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ADUNAREA REPREZENTANȚILOR 
OAMENILOR MUNCII DIN COMBINATUL 

MINIER VALEA JIULUI
dezbateri să aprecieze la 
adevărata lor valoare rezul
tatele înregistrate de colec
tivele pe care le reprezen
tau și, totodată, să prezinte 
în mod critic și autocritic, 
să analizeze cauzele care 
eu condus la neîmplinirile 
care s-au mai 
în activitatea

Mobilizatoarele îndem
nuri, indicațiile și orientă
rile secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au con
stituit, pentru participan- 
ții la forumul larg demo
cratic al oamenilor muncii 
din unitățile Combinatu
lui Minier Valea Jiului, ... ... ..........
cadrul general de analiză Deosebit de
, ~ ”, este faptul că
făcute cu înaltă răspunde- la discuții, ing.

man, Ilie Păducel, Ștefan 
Alba, Kovacs Emeric, Pe- 
.tru Șoșoi, Constantin Popa, 
loan Văcaru, Carol Sch re
fer, Cristian Dinescu, loan 
Lăsat, Ernest Rakowski, 

Nicolae Vâlcea, Traian Mus.
țață, Teofil Gherasim, au 
căutat, și au prezentat, pro
puneri și soluții pentru îm-

în mod deosebit eforturile ' 
celui mai puternic colectiv 
de mineri ai Văii Jiului, 
cel de la mina Lupeni, care 
în această lună a extras în 
medio zilnic peste 
tone de cărbune, cu 
furi de 7500—7600 
Constanți în realizări

• Pentru prima dată de la începutul acestui an, 
minerii Văii Jiului au extras 33 000 tone de cărbune 
într-o singură zi — 24 februarie — cu peste 1000 
tone mai mult decît sarcina planificată.

• Nouă întreprinderi miniere și-au depășit sar
cinile de plan ale zilei, extrăgînd, împreună, supli- .

■ meritar 2900 tone de 'cărbune. - .A , ,<■■■■
• Cele mai importante furnizoare de cărbune 

pentru cocs — minele Lupeni, Bărbăteni și Uricani 
— și-au depășit preliminarul zilei cu peste 1400 tone.

• Record la I.M. Lupeni — peste 7600 tone de
cărbune pentru cocs extras într-o singură zi. 
Cele 900 tone extrase peste sarcinile de plan, luni, 
au rotunjit plusul acumulat de la începutul lunii la 
9871 tone de cărbune. ' ' . ' '

• Cele două întreprinderi miniere ale orașului 
Vulcan au pus la dispoziția economiei naționale, de 
la începutul anului, cu 10 000 tone de cărbune mai 
mult decît sarcinile planificate.

• Minerii de la Dîljâ au extras peste prevederi 
335 tone de cărbune, cel mai mare plus realizat în
tr-o singură zi.

• Cu cele aproape 200 tone extrase suplimentar, 
plusul acumulat de la începutul lunii de minerii de 
la Lonea se ridică la 3500 tone de cărbune.

• Revin printre fruntașii Văii Jiului minerii de 
la Valea de Brazi și Petrilă care au extras pește pre
vederi 121 și, respectiv, 72 tone de cărbune.

7100 
vîr- 

tone.
mi

nerii de la Lonea- , Dilja, 
Vulcan, Paroșeni șl Uricani 
raportează, zi de zi, noi 
sporuri la producția de căr
bune. . ;■ '■

Deși nu se numără prin- 
, tre colectivele de . mineri 

cu sarcinile de plan la zi 
depășite, minerii de la Pe- 
trila. Cariera Cîmpu Iui 
Neag, -: Aninoasă, Lupeni 
și Valea de Brazi au cres
cut și ei în Ultimele zile 
cantitatea de cărbune ex
tras.

★
Creșterile de producție 

înregistrate în ultimul timp 
de toate colectivele de mi
neri din Valea Jiului de
monstrează că harnicii noș- 
tri mineri sînt hotărîți să 
facă totul pentru realizarea 
sarcinilor de plan în pri
mul trimestru din acest an, 
precum și în celelalte luni.

buriătățirea continuă a pro
cesului de producție, pen
tru sporirea productivită
ții muncii ca principală ca
le de obținere a unor noi 
și importante succese.

Acum, mai mult ca ori- 
cînd, în urma exigențelor 
formulate de secretarul ge
neral al partidului, tovară-

Succesul obținut de mine
rii Văii Jiului în ziua de 
25 februarie este urmarea 
firească a rezultatelor ob
ținute în cea de a doua de
cadă a acestei luni și în 
zilele care au trecut din

cea de a treia decadă, cînd 
toate întreprinderile , mi
niere din bazinul nostru 
carbonifer au înregistrat 
însemnate sporuri de pro
ducție. Trebuie apreciate

manifestat 
productivă.

important 
pârtiei panții 
Ioan Besser-

și autoanaliză exigentă, (Continuare in pag. a 3-a)
re muncitorească și comu
nistă, a rezultatelor obți
nute în urma activității 
desfășurate în cursul anu
lui trecut, ultimul an al 
cincinalului 1081—1985, an 
în care s-au pus temelii 
trainice actualului cincinal.

Atmosfera de lucru a pri
lejuit participanților la im,

G BOGDAN

In paginile 2-3
Relatări din desfășurarea lucrărilor 

ai adunării reprezentanților oamenilor muncii 
din C.M.V.J.

Succese ale , 
preparatorilor 
Harnicii preparatori de 

Ia Corcești își intensifică 
eforturile în vederea livră
rii ritmice a cantităților de 
cărbune destinat cocseri- 
ilor țării. Numai în aceas
tă lună, media zilnică a 
cărbunelui pentru cocs ieșit 
din instalațiile uzinei de 
preparare se cifrează la 
3590 tone, cu specificarea 
că. în fiecare zi, sarcinile 
de plan au fost depășite 
cu circa 100 de tone. Dem
ne de consemnat sint și 
succesele bricheta torilor.
Zilnic, de pe fluxul de bri- 
chetare a cărbunelui este 
livrată, suplimentar, o can
titate de brichete de pînă 
la 150 de tone. (Gh. O.) '

*
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PANOU DE O NO AR
Astăzi, fruntașii minei Paroșeni

LOCUL I — Francisc nizat de susținere, tăiere neri-tehnicieni în cadrul mîn țări “cărbunele
FAZAKAȘ, miner, șef de și transport al cărbunelui. sectarului II al minei, curgă din belșug spre
' ’ ■” — '' ' ' Capacitatea de extracție specializată în exploata- ziuă. Datorită eforturilor

deosebite ale acestei bri
găzi’1 sectorul- 11, sectorul 
cu cele mai multe ■ pro
bleme tehnice și geologice 
în ultimă perioadă își rea
lizează cu ritmicitate sar
cinile de plan, contribuind 
chiar cu mai multe sute 
de tone la plusul de căr
bune cumulat de mina 
Paroșeni, la păstrarea lo- .

brigadă. Pionier al meca
nizării în Valea Jiului. 
Conduce o formație de lu
cru care exploatează un 
abataj frontal cu o lungi
mi de 150 m, dotat cu 
complex mecanizat de sus- preocupîndu-se 
ținere, tăiere și transport 
al cărbunelui. Deși a fost 
pus în funcțiune pentru 
prima dată un astfel de 
„mamut" în subteran, des
toinicul brigadier și or
tacii lui au reușit să de
pășească dificultățile teh
nice și organizatorice și 
să extragă zilnic, în me
die peste 800 tone de căr
bune., Plusul de producție 
extras în anul 1985 depă-

, șește 30 000 tone cărbune,. 
fapt ce situează brigada în 
rîndul primelor trei for
mații de lucru fruntașe ale. 
Văii Jiului, care își des
fășoară activitatea în a-, 
bataje frontale.

LOCUL II — Constan
tin CIOBANOIU, miner, 
șef de brigadă. Un alt 
specialist al exploatării 
mecanizate a cărbune
lui. Conduce o formație 
de lucru din cadrul sec
torului IV, care exploa
tează un abataj frontal 
dotat cu complex meca- FRANCISC FAZAKAS

rea mecanizată a cărbu
nelui. Brigadierul este 
cunoscut la Paroșeni ca 
fiind, alături de ortacii 
din brigadă, „omul ambi
țiilor". Aceasta deoarece 
nu a existat vreun „aba
taj problemă", cu falii, cu 
.sărituri, cu dispariția to
tală a stratului unde Ni
colae Andrașic și ortacii

zilnică depășește 800 tone 
cărbune. Dînd dovadă de 
spirit organizatoric exem
plar, de mult tact peda
gogic cU noii încadrați,

. * ' îndea
proape de stabilizarea și 
integrarea acestora în bri
gadă, Constantin Ciobă- 
noiu este unul dintre bri
gadierii model de la mina 
Paroșeni,

LOCUL III — Nicolae ______ ,. ... .......____
ANDRAȘIC, miner, șef luția optimă de rezolvare : 

a problemei, și după 
perioadă de scurte

coiae Miiurașic și oi iacii ircuoșem, ia pu-uuiv-a in
să nu fie prezent, să gin- cului fruntaș ocupat în ț
deasc-ă și să găsească so- întrecerea socialistă. : "'Ă

Largă participare cetățenească 
la realizarea contractelor 
pentru fondul centralizat 

al statului

Text și foto :
Stefan NEMECSEK

de brigadă. Conduce o 
formație complexă de mi-

întrecerea socialistă.

CONSTANTIN CIOBANOIU NICOLAE ANDRAȘIC

dustrială, beneficiind de 
cu cuini iKuiuuiit, vuiu toate bunurile materiale și
vremea este atît de schim- spirituale care le fac viața
bătoare, vestind că nu mai : mai bogată, locuitorii 
este mult timp pînă la pri
măvară, gospodarii de pe 
teritoriul comunei 
sa, oameni harnici 
zulți, îngrijindu-și 
lele din ogradă, își 
nurile pentru . apropiatele 
lucrări agricole. Sînt mulți 
locuitori din Aninoasa sau 
Iscroni, care au o reală pa
siune pentru creșterea ani
malelor,' eontracțînd, totoda
tă, an de, an, în condiții a- 
vantajoase importante can-. _— Eficiența tuturor ac- 
tități pentru fondul cen- țiunîlor întreprinse, de noi
tralizat .al statului. Așa (adunări cetățenești, popu

larizarea avantajelor ofe
rite de stat, discuții cu 
grupuri de cetățeni), : . ne 
spunea tovarășa Valentina 
Cerchez, primarul comunei 
Aninoasa,. este concentrată 
în situația bună de pînă a- 
cuin în domeniul realizării 
indicatorilor din <planul de 
autogoșpodărire și autoa-

T. SPÂTARU

Ir, aceste zile de sfîrsit 
al lunii februarie, cînd

Aninoa- 
și chib- 
anima- 

fac pla-

_ i au 
înțeles să contribuie la ac
țiunea de autogoșpodărire 
și autoaproyizibnare teri
torială. Astfel că în acțiu
nea de încheiere a contrac
telor la animale și produse 
animaliere, coordonată de 
consiliul popular comu
nal cu sprijinul deputaților 
și al unor cetățeni cu pres
tigiu m viața. . localității, 
s-au obținut rezultate _no- 
taliile.
. — Eficiența., tuturor

sînt’Petru Prodari, care are: 
6 bovine, 43 oi, 2 porci, 2 
cai, sau Dumitru Ilie (7 
bovine, 20 oi, 2 porci, un 

| căi) ori Maria Morar (6 bo- 
1 vine, 20 oi. '2 porci, 2 cai). 
> s Ne mărturiseau că pentru 
ț a le îngriji nu este . 
( simplu, nici ușor, că ■««.-
i buie muncă îndîrjită, mai
I ales vara cînd c vremea a- 
t sigurării necesarului de fu- 
i ■ raje. ■ ■ s Ă

Trăind într-o zonă in-

nici 
tre-

(Continuare în pag. a 4-a)



I:

In spiritul indicațiilor

DIN COMBNICOLAE CEAUȘESCU
și orientărilor tovarășului

Intr-o atmosferă vibrantă, dt

E SEAMA
pe bază de bilanț a Consiliului oamenilor muncii de la C.M.V.J. privind activitatea 

desfășurată și rezultatele obținute in realizarea pianului și a bugetului 
de venituri și cheltuieli pe anul 1985

anului 1985Rezultatele
Actuala adunare generală ă oamenilor 

muncii la nivelul Combinatului minier 
.Valea Jiului, are loc la începutul pri
mului an din cincinalul 1986—1990, în- 
tr-un cadru și climat favorabil celei mai îndeplinit în proporție de 92,7 la 
fructuoase și mai ample activități pe 
«are întregul nostru popor o desfășoară, 
sub conducerea partidului, în vederea 
înfăptuirii programelor însuflețitoare, 
adoptate de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, a indicați
ilor și orientărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidu
lui.

In consens deplin reprezentanții oa
menilor muncii de la C.M.V.J. întruniți 
In forumul de conducere democratică au 
dezbătut cu întreaga responsabilitate co
munistă, în spirit critic și autocritic, mo
dul cum au muncit pentru realizarea 
sarcinilor de plan pe anul 1985 și au 
adoptat măsurile cele mai eficiente, care 
să asigure înfăptuirea obiectivelor .pla
nului pe acest an și în continuare, pînă 
in anul 1990.

In anul încheiat în urmă cu aproape 
două luni, consiliul oamenilor muneii de 
ta C.M.V.J. și biroul său executiv au 
desfășurat o activitate susținută care 
i-a permis să încheie anul cu rezultate bune 
pe linia pregătirii și asigurării condiți
ilor necesare producției viitoare. Cu ex
cepția a două unități — I.M. Bărbăteni 
și LM. Anina —, celelalte și-au de
pășit planul lucrărilor de pregătire cu 
procente cuprinse între 3 și 58 la sută. 
Pe ansamblul Văii Jiului, planul acestor 
lucrări este depășit cu 15 la sută, iar 
pe combinat cu 12,6 la sută. In același 
timp, planul lucrărilor de deschidere a 
întreprinderilor miniere din Valea Jiu
lui a fost depășit cu 1,7 la sută, iar al 
punerilor în funcțiune cu 6,4 la sută.

In anul 1985, la nivelul combinatului 
s-au realizat peste plan mai mult de 309 
mii tone huilă sortată, 174 mii tone 
jnixte-șlam, aproape 48 mii tone briche
te, 4 968 stîlpi hidraulici și 7 tone utilaj 
tehnologic pentru diferite lucrări . mi
niere. Alte două unități — 17.». 
și IACMMP — au realizat planul 
ducției marfă în proporție de 104,8 
sută și, respectiv, 13'0,7 la sută.

Față de anul 1984, cantitatea de huilă 
netă obținută a fost mai mare cu peste 
201 mii tone, ceea ce demonstrează preo
cuparea preparatorilor .pentru valorifica
rea la nivel mai corespunzător a masei 
mihiere extrase.

Tot în 1985 a fost depășit planul la 
construcții-montaj eu 11,7 la sută. Cu 
rezultate bune în activitatea generală se 
prezintă și ICPMC, IACCVJ și SUCT.

Colectivul Centrului de calcul electro
nic și-a realizat toți indicatorii de plan 
pe anul 1985, depășind cu peste 1,9 mi
lioane lei volumul de servicii facturate 
și încasate și cu peste 1,1 milioane lei 
beneficiile planificate.

Rezultă deci, că .preocupările și activi
tățile eficiente s-au concretizat în re
zultate care fac cinste colectivelor de 
muncă respective, combinatului și mu
nicipiului. In întrecerea socialistă orga
nizată, pe primele. locuri au fost clasate 

. și declarate fruntașe întreprinderile mi
niere de- la Paroșeni și Lonea. De ase
menea, în această mare întrecere și-au 
înscris numele sectoarele de producție i 
I de la I.M. Paroșeni, III de la I.M. Lu- 
peni, IV de la Lonea, precum și cele 
de investiții de la I.M. Lonea, Paroșeni 
și I.M. Valea de Brazi.

In cadrul adunării, în darea de seamă 
și în celelalte materiale, s-au făcut re
feriri la neajunsurile și greutățile cu 
care s-au confruntat unitățile combina
tului cu accent' pe cauzele care le-au 
generat și pe măsurile ce trebuie aplicate 
în viitor pentru a îndeplini la nivel su- 
jperior sarcinile încredințate.

Planul producției de cărbune brut 
extras pe anul 1985 -a fost realizat în 
proporție de 77,6 la sută. La sortimentul 
cărbune net, planul pe combinat a fost 

. ...-, . . " ... sută.
O situație mai necorespunzătoare a fost 
înregistrată la huila destinată siderur
giei și energiei.

In raportul explicativ la darea de sea
mă pe anul 1985 au fost evidențiate cau
ze Care au favorizat nerealizarea pla
nului de cărbune brut la fiecare unitate 
economică în parte.

Producția marfă, în activitatea de bază 
a combinatului, a fost realizată în pro
porție de 78,4 la sută, iar în activitatea 
totală în proporție de 84,1 la sută. Ne
realizarea planului la acest indicator'se 
datorește, în principal minusului înre
gistrat la cărbunele brut extras și la net 
preparat Acestea s-au repercutat nega
tiv asupra indicatorului „producție netă 
valorică" proporția realizării Iui fiind 
de numai 74,8 la sută.

In privința calității producției au fost 
înregistrate unele progrese la umiditate, 
al cărui procent realizat este de 8,1 la 
sută în loc de 8.2 Ia sută cît era admis.

PRESCURTAT)

IPSRUEEMP 
pro- 

la

Situația este însă alta la capitolul 
nușă“, unde există o depășire față 
plan cu 3,5 puncte.

Cu rezultate nesatisfăcătoare' se pre
zintă unitățile miniere și la indicatorul 
„cheltuieli ia 1009 lei producție marfă**, 
pe perioada analizată, aceste cheltuieli 
au fost depășite cu 6,6 la sută, cele 
totale, și cu 4 la sută cele materiale.

Nerealizarea planului .producției fizi
ce și nete, a producției marfă și al pro
ductivității muncii, depășirea costurilor 
de producție și a consumurilor specifice 
de materiale, energie, piese de schimb 
etc, s-a răsfrînt negativ asupra situației 
financiare a combinatului.

In domeniul investițiilor, planul total 
pe anul 1985 a fost de 3 389 246 mii lei, 
din care s-a realizat aproape 3,345 mi
liarde lei, ceea ce înseamnă 98 la sută. 
La activitatea de construcții-montaj, însă, 
planul a fost realizat în proporție de 
111.7 la sută. In anul 1985, au fost a- 
chiziționate utilaje, mașini și instalații 
în valoare de peste 1,5 miliarde lei.

Și în acest domeniu, au existat o sea
mă de neajunsuri care au influențat ne
gativ situația de ansamblu a combina
tului. Ne referim la nepunerea în func
țiune a unor capacități de producție cum 
sînt i mina Petrila-Sud, Lupeni-Sud, 
preparația de la Livezeni, culbutorul 
CFN la preparația Coroești etc. < -

Potrivit planurilor și programelor pe
riodice, în cadrul ședințelor consiliului 
oamenilor muncii de la nivel de combi
nat și în biroul său executiv, în anul 
1985, au fost analizate, pe bază de con
troale, rapoarte, referate și informări, o 
gamă largă de probleme și aspecte cum 
sînt cele privind stadiul realizării planu
lui producției fizice și nete, modul cum 
sînt folosite utilajele — cu deosebire ce
le de mare productivitate și randament 
—, calitatea produselor, stadiul punerii 
în funcțiune a unor obiective și capaci
tăți noi de producție, starea securității 
minelor și alte probleme. In urma ana
lizelor s-au adoptat planuri sau pro
grame de măsuri. Cu toate acestea, o 
parte însemnată din prevederile progra
melor respective nu au fost înfăptuite, 
fapt din care se pot desprinde cel puțin 
două concluzii esențiale r fie că ele nu 
au fost suficient de judicios alese și de

oportune, fie că nu s-a asigurat contro- de la unități. Aceste compartimente sînt 
Iul și ajutorul necesar îndeplinirii lor. datoare să sie ocupe cu răspunderea ne-

Să ne oprim puțin asupra activității cesară și de extinderea micii mecanizări
și de recuperarea, recondiționarea și re- 
folosirea unor materiale, piese de schimb 
și subansamble ce se găsesc din abun
dență în toate depozitele și incintele în
treprinderilor.

Mai sînt multe de făcut în domeniul 
protecției și securității muncii, în subte
ran și la suprafață, cu toate că și aici 
s-au făcut unele progrese, mai cu seamă 
pe linia dotării unităților cu aparatură 
necesară. Din cele peste 63 milioane lei 
destinați protecției muncii s-au introdus 
și extins unele soluții referitoare la creș
terea gradului de securitate în subteran, 
asigurarea de utilaje, dispozitive și in
stalații menite să conducă la creșterea 
potențialului profilactic și de interven
ție la focurile endogene, combaterea no
xelor și a altor neajunsuri. S-au pus în 
funcțiune instalații noi și moderne de 
aeraj și telegrizumetrie. In continuare, 
trebuie pus accent pe înlăturarea cau
zelor generatoare de pericole potențiale 
de accidentare, pe acțiuni care să con
ducă la respectarea tuturor normelor de» 
tehnica și securitatea mUncii și la îm
bunătățirea stării de disciplină în toate 
sectoarele și compartimentele de activi
tate.

Un grup important de probleme, sar
cini și greutăți, continuă să existe în 
domeniul aprovizionării. In fiecare dare 
de seamă pe bază de bilanț și cu multe 
alte prilejuri, au fost prezentate liste 
lungi de materiale și piese de schimb 
nelivrate de anumiți furnizori. Este a,- 
devărat că rezolvarea unor probleme de 
acest fel — și nu puține ca număr — 
nu depinde numai de factorii de la ni
vel de combinat. Dar, tot atît de ade
vărat este că biroul de aprovizionare și 
baza de profil, ca și conducerile între
prinderilor nu au intervenit și acționat 
destul de ferm și de eficient în îmbună
tățirea aprovizionării.

Intr-o măsură mai mare și cu răspun
dere crescîndă, va trebui să se acționeze 
pentru rezolvarea în timp, legal și loial, 
a multiplelor probleme, care privesc for
ța de muncă, în toată complexitatea ei. 
In toate întreprinderile miniere, se men
ține fenomenul fluctuației forței de mun
că. Intre altele, acest aspect demonstrea
ză slaba preocupare pentru recrutarea și 
încadrarea în minerit a unor persoane 
cu chemare spre această meserie,

cîtorva compartimente. Indicatorii pla
nului tehnic nu au fost îndepliniți. Este 
mai mult decît necorespunzător modul 
cum sînt folosite unele utilaje moderne. 
Complexele mecanizate, spre exemplu, 
funcționează mai puțin de jumătate din 
cele existente în inventar. O situație 
similară există la combinele de abataj, 
și la cele de înaintare. La toate cele 
trei categorii de utilaje aflate în func
țiune, indicii de utilizare intensivi și ex
tensivi realizați sînt cu mult sub para
metrii proiectați.

La toate acestea trebuie să gîndească 
mai mult serviciul de dezvoltare și teh
nologii noi, în sensul de a găsi și aplica 
soluții menite să îmbunătățească sub
stanțial situația. Asemănător trebuie 
privite lucrurile și în domeniul cercetă
rii și proiectării unde rezultatele, mai 
cu seamă sub aspect calitativ, sînt de
parte de cele scontate și necesare. E- 
fectiv, activitatea de cercetare și pro
iectare din ultimii 5 ani nu a condus la 
nici o realizare de rezonanță.

Incepînd de la nivelul combinatului, 
pînă Ia întreprinderi, sectoare și bri-

gâzi, sînt necesare măsuri de îmbunătă
țire a situației din domeniul electrome
canic, știind că și aici s-au semnalat o 
seamă de neajunsuri. La cea mai mare 
parte a întreprinderilor, inclusiv la U- 
nitați le de preparare, s-au produs, așa 
cum a rezultat din lucrările adunărilor 
generale ale oamenilor muncii și din 
controalele efectuate, multe defecțiuni 
și deranjamente, soldate cu pierderi im
portante de cărbune. Același efect ne
gativ l-au avut și reviziile și reparațiile 
făcute superficial sau peste timpul re
zervat efectuării acestora.

A fost criticată conducerea IPSRUEEMP 
pentru intervenția nesatisfăcătoare pe 
linia asistenței tehnice în subteran, pen- 

— • - ............... • •- a unor
al a- 
reali.za-

tru calitatea și fiabilitatea slabă 
reparații și pentru costul ridicat 
ceștora și al pieselor de schimb 
te în cadrul întreprinderii.

Față de aceste neajunsuri, o
mare o au și specialiștii din comparti
mentul de specialitate de la combinat și

vina

Sarcini pe acest an
In anul trecut — către sfîrșitullui / 

consiliul oamenilor muncii de Ia combi
nat s-a ocupat îndeaproape de asigura
rea condițiilor necesare îndeplinirii, încă 
de la început a planului pe anul 1986. 
Adunarea generală a oamenilor muncii 
din noiembrie 1985 a aprobat și adoptat 
planul pe combinat și pe întreprinderi. 
Nu demult, forurile de conducere colec
tivă de la unități au adoptat propriile 
lor programe de măsuri în vederea în
deplinirii planurilor de producție pe a- 
nul 1986. Asemănător s-a procedat și în 
cadrul adunării, la nivel de combinat.

In vederea îndeplinirii planului pro
ducției fizice vor trebui înfăptuite i 
șurile stabilite pentru creșterea ponderii 
producției de cărbune în abatajele fron
tale de la 58 la 62 la sută.

Planul tehnic al combinatului prevede 
extragerea a 4 milioane tone cărbune 
din abatajele dotate cu complexe meca
nizate, tăiere și încărcare mecanizată, a 
4,8 milioane tone de cărbune în abataje 
cu front lung și săparea mecanizată, a 
310 mii mc de lucrări miniere orizon
tale cu combine de înaintare. O atenție 
maximă trebuie acordată asigurării ba
zei materiale în speță, a rezervelor geo
logice/-.. \ '

Consiliul oamenilor muncii de la ni
vel de combinat, prin direcția tehnică 
de investiții, va trebui să acționeze or
ganizat și permanent pentru asigurarea 
necesarului de utilaje, mașini și instala
ții pentru toate obiectivele și capacită
țile de producție.

In continuare vor trebui înfăptuite mă
surile privind asigurarea,' pregătirea și 
utilizarea eficientă a forței de muncă.

Este necesar să se îmbunătățească sub
stanțial preocuparea pentru aplicarea 
corectă a mecanismului economico-finan- 
ciar, cu tot ceea ce înseamnă acesta.

Alături de grupul de probleme și as- 
mă- pecte prezentate pînă acum, planul gc-
’ ” neral de exploatare pe anul 1986 pre

vede măsuri concrete în privința extin
derii peste tot a tehnologiilor noi de ex
tracție și preparare a eăbunelui, îmbu
nătățirii activității de proiectare, cerce
tare și inginerie tehnologică, a activită
ții geologice și de protecție a zăcăminte
lor și a lucrărilor miniere de la supra
față, a activității de securitate șî pro
tecția muncii, lărgirii bazei materiale so- 
cial-culturale și de învățămînt, păstrării, 
dezvoltării și apărării patrimoniului com
binatului și protejării, pe toate căile, 
a mediului înconjurător.

Ing. I 
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șul Nicolae Ceaușescu, la 
ședințele’ Comitetului Poli
tic Executiv al. CC. al 
P.C.R. din luna februarie, 
analizele'efectuate atît prin 
darea de seamă prezentată, 
cît și prin luările de cuvînt 

la dez- ■ 
caracter 
criticile 
precise

a tuturor oamenilor mnn- 
cii de a contribui cu forțe 
sporite la creșterea necon
tenită a producției de căr
bune extras în condiții de 
eficiență ridicată. Angaja
mentul combinatului este 
cel mai elocvent răspuns 
pe care-1 dau oamenii mun
cii grijii pe care le-o poar
tă partidul și statul nostru, 
personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este răspunsul 
la eforturile făcute de țară 
pentru îmbunătățirea per
manentă a condițiilor de. 
muncă și de viață ale mi
nerilor, pentru ridicarea 
necontenită a nivelului lor 
de trai al întregului popor.

al preparării acestuia, al 
construcțiilor de mașini 

. ssu construcțiilor de obiec
tive industriale, din dome- te"de.mctivitatea 
niul investițiilor.

Mecanizarea: continuă a
.principalelor lucrări din . torilbr de obiective 

' subteran, folosirea intensivă
a dotării tehnice existente, 
introducerea pe scară largă 
a noi teii nici și tehnologii 
adaptate condițiilor con
crete de zăcămînt, îmbu
nătățirea organizării mun
cii, aprovizionarea forma-

ale pârtieipanților 
bateri, au avut un 
deosebit de realist, 
formulate 
și concise;

Măsurile 
punerile și 
i,u vizat îmbunătățirea ac- țiiior de lucru,-intensifica-.

fiind

.adoptate, ' pro- 
soluțiile făcute

tivității în punctele cheie 
ale procesului de' produc
ție, fie că erau din dome
niul extracției cărbunelui,

rea acțiunii de realizare a 
micii mecanizări au consti
tuit principalele teme a- 
bordate de reprezentanții

colectivelor miniere. Au 
fost analizate, cu adîncă 
exigență și înaltă respon
sabilitate, .problemele ’lega
te .te...... teAtetea prepara
torilor, a constructorilor de 
mașini miniere, a construc- 

indus- 
triale,-a proiectanților și 
cercetătorilor din dome
niul minier.

Angajamentul asumat de 
participant» la dezbateri, 
în numele colectivelor pe 
care le reprezintă, angaja
ment realist, care dă măsu
ra posibilităților deosebite 
de care dispun colectivele 
Unităților Combinatului 
Minier Valea Jiului, ; de
mons trează dorința fermă

Din cuvîntul pârtieipanților la dezbateri
Valea Jiului a depus 
forturi stăruitoare f îȚ. 
continua îmbunătățire

dițiilor de realizare a sar
cinilor de plan ce ne revin forturi stăruitoare pentru

. - , --..,..-1 rostit
directorul I.P.C.V.J. Vorbi
torul a evidențiat, totodată. 
Succesele înregistrate și în și «K c*Wie a vai nune- n-imx alui în condiții de eficientă aceasta puma palie a a-lut, m conoițn ae enciența nuh]. 1})g6j primul an al
cincinalului 1986—1990 cînd 
a fost preluată în întregi
me și preparată în condiții 
optime întreaga producție 
de cărbune obținută de mi
neri. In încheiere, vorbito
rul a apreciat i „Ne vom 
mobiliza toată capacitatea 
tehnică și organizatorică 
pentru a obține rezultate 
tot mai bune în domeniul 
preparării cărbunelui".

Ing. TRAIAN MUSTAȚĂ, 
secretar științific il 
I.C.P.M.C. : „Deși (ne-am 
realizat sarcinile pentru 
nul 1985, nu sîntem mulțu
miți cu rezultatele obținu
te atîta vreme cît unitățile 
combinatului nu și-au în
deplinit prevederile de 
plan la producția de căr
bune extras. Prin măsurile 
luate dorim să ne aducem 
o contribuție sporită la îm
bunătățirea activității eco
nomice a unităților minie
re și vom insista în ir - 
deosebit pe creșterea vite
zelor de avansare în lu-

cut, am obținut productivi- 
de 

cărbune pe post. Din acti
vitatea desfășurată în 1985 
am tras o serie de învăță
minte. Ele nc-au servit la 
modul în care ne-am orga
nizat munca în 1986. Re
zultatele bunei organizări 
a producției și a muncii, a 
folosirii corespunzătoare a 
telmicii din dotare și a for
ței umane de care dispu
nem se văd deja în succe
sele obținute de minerii de 
la Vulcan în primele două 
luni din acest prim an al 
cincinalului 1986—1990. Do
rim să continuăm pe ace
eași direcție, răspunzînd, 
astfel, prin vrednice fapte 
de muncă îndemnului tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, de a livra țării cît 
mai mult cărbune".

Ing. IOAN LĂSAT, di
rectorul I.A.C.M.M. Petro
șani : „Pentru anul 1986, 
colectivului întreprinderii 
noastre îi revin sarcini deo
sebite. Va trebui să reali
zăm un volum de lucrări 

pu- de construcții și montaje

în continuare la realizarea a sporit considerabil. Per-
integrală și depășirea sarci- sonalul muncitoresc și teh- tați de peste 14 tone 
nilor de plan.

Definitivarea introduce- --- - . . . . •
rii metodei de exploatare Âu fost înființate noi bri

găzi specializate în execu-

de niere. Pe aceasta baza pu-

bune extrase suplimentar 
de la începutul acestui an, 
cei 15 ml de lucrări de 
pregătiri și 5 ml de lucrări 
de deschideri executați 
suplimentar în aceeași pe
rioadă ne dau garanția că 
ne vom realiza sarcinile 
de plan și angajamentele 
asumate în întrecerea so
cialistă".

ȘTEFAN ALBA, miner, 
șef de brigadă, I.M. Petrila: 
„împreună cu cei 90 de or
taci din brigada pe care o 
conduc, am extras, în anul 
trecut 36 000 tone de căr
bune peste plan. Cantitatea 
de cărbune livrată supli- 

. mentor sarcinilor în cinci
nalul 1981—1985 de către 
formația mea este de 175 
mii tone, fapt care ne-a si
tuat în rîndul brigăzilor 
fruntașe din cadrul CMVJ. 
Sîntem hotărîți ca în noua 
etapă în care am pășit să 
ne intensificăm eforturile 
pentru a livra economiei 
naționale alte cantități de 
cărbune, în condițiile de
pășirii sarcinilor de plan. 
Reamintesc, în acest sens, 
angajamentul brigăzii mele 
de a extrage peste nivelul 
planificat 10 000 tone de 
cărbune. Minerii de la Pe
trila și-au pregătit 
timp capacitățile de 
ducție necesare, capacități 
prin a căror exploatare la anuale 2000 tone de căr

bune".
CONSTANTIN POPA, 

miner, șef de brigadă la 
I.M. Lupeni, Erou al Mun- vins că aceasta este singu- 
cii Socialiste : „Deși în a- 
nul 1985 mina noastră a 
extras cu aproape 140 000 
tone de cărbune mai mult 
docît în anul precedent, nu 
am reușit să ne realizăm 
sarcinile stabilite. O bună 
parte din minusul înregis
trat provine de la sectorul 
IV, sector în care îmi des
fășor activitatea. Utilajele 
de care dispunem, atît sec
torul nostru, cît și mina nu 
au fost folosite pe parcursul 
anului trecut la parametrii 
stabiliți, fapt ce a condus 
la însemnate pierderi de 
producție". In continuare, 
vorbitorul s-a referit 
măsurile ce se impun

nic a crescut de la 200 la
800 de oameni ai muncii.

din 
pro-

îrialți parametri .— sîntem 
siguri — mina noastră se 
va alătura întreprinderilor 
fruntașe din bazinul carbo
nifer al Văii Jiului".

Ing. EMERIC KOVACS, 
director, I.M, Dîlja: „Anul 
1985 a fost pentru colecti
vul nostru un an de răscru
ce, an în care au fost re
zolvate probleme de imzolvate probleme de 
portanță majoră pentru vi
itorul minei, cum este .' 
locuirea transportului dis
continuu cu vagonete cu 
cel continuu, pe benzi trans
portoare, și introducerea 
metodei de exploatare cu 
tavan de rezistență. Con
fruntarea cu o serie de 
greutăți generate de tecto
nica de zăcămînt, defecte 
electromecanice, nerespec- 
tarea tehnologiei de lucru, 
precum și abaterile de 
disciplina muncii. unde 
s-au înregistrat un număr 
mare de om zile nemotiva
te, a .condus la acumularea 
unei însemnate restanțe la 
extracția de cărbune...

Realizările din prima lu
nă cît și din cea curentă, 
pînă în prezent, dovedesc 
că rezolvarea problemelor 
amintite, completate de o 
întărire a disciplinei mun
cii a condus și va conduce

in-

cu tavan de rezistență a 
fost concretizată printr-un 
spor de productivitate
22 la sută față de aceeași 
perioadă a anului trecut, 

' iar realizarea a peste 4000 
ml lucrări de deschideri și 
pregătiri ne va permite pu
nerea la timp în funcțiune, 
în cursul anului 1986 a-noi
lor capacități de producție 
ce vor asigura linia de 
front activă la nivelul sar
cinilor de plan“.

PETRU ȘOȘOI, președin
tele c.o.m. de la I.M Ani- 
ndasa : După prezentarea 
concisă a cauzelor care au 
condus la nereali zarea pre
vederilor de plan stabilite 
pentru anul 1985, președin
tele c.o.m. de la I.M. Ani- 
nossa a scos în evidență 

i măsurile întreprinse pentru 
crearea condițiilor necesa
re îndeplinirii integrale a 
prevederilor pe 1986,. apre
ciind că există reale .posi
bilități pentru realizarea ă- 
cestor sarcini începînd cu 
data de 1 martie. In înche
iere, vorbitorul ș-a angajat, 

. în numele colectivului pe 
care îl reprezintă. „Vom da 
peste prevederile de plan

tîa diferitelor lucrări mi-

tem afirma că în anul 1986, 
vom îndeplini sarcina de 
a pune în funcțiune prima 
capacitate de producție. 
Sîntem ferm hotărîți să fa
cem totul ce depinde 
noi pentru a realiza

de 
în 

mod exemplar sarcinile ce 
ne revin, pentru a contribui 
la creșterea producției de 
cărbune cocsificabil".

Ing. CRISTIAN DINES- 
CU, director tehnic, I.M. 
Vulcan : „Rodul muncii 
noastre, al minerilor de la 
Vulcan, s-a concretizat, în 
1985, în 14 000 tone de căr
bune extras suplimentar, 
comparativ cu anul 1984. 
Tot în 1985, am executat, 
peste plan, 2200 ml lucrări 
miniere și am redus cheltu
ielile cu 33 lei la 1000 lei 
la producția marfă. Am re
zolvat o serie de probleme, 
dintre care aș aminti 
nerea în funcțiune a mo
dernei instalații a fluxului 
de transport pe benzi și a 
celor de monorai. Dar cea 
mai importantă realizare 
o constituie introducerea 
mecanizării. Ne-am con-

ra posibilitate de obținere 
a unor productivități spo
rite. O cifră este edificatoa
re : in cursul anului tre-

miniere în valoare de 472 
de milioane lei, să asigu
răm punerea în funcțiune 
a unui important număr 
de obiective care să asigure 
dezvoltarea capacităților 
de producție în industria 
minieră. Dispunem de un 
colectiv harnic, competent, 
care în anul trecut a rea
lizat volumul de lucrări 
de investiții ce i-a fost în
credințat. Am stabilit 
suri corespunzătoare 
tru asigurarea tuturor

ma- 
pen- 
con-

toate eforturile în vederea spunea în cuvîntul 
punerii în funcțiune, a noi
lor capacități de preparare 
și de extracție a cărbune-

economică sporită".
ERNEST 

președintele c.o.m. de 
IPSRUEEM
„Realizarea 
înainte de termen a sarci
nilor de plan atît în anul 
trecut cît și în cincinalul 
recent încheiat ne obligă în 
perioada următoare să ve
nim: și mai mult în spriji
nul minerilor. Pentru a fi 
tot timpul alături de mi
neri, începînd din trimes
trul II al acestui an la sec
țiile reparații utilaje mi
niere și service vom intro
duce programul cu activi
tate continuă. Pentru a sa
tisface cerințele mereu 
crescînde ale minerilor vom 
extinde, tot în cursul aces
tui an, fluxurile de pro
ducție pentru mai multe 
activități. Avem în vedere 
îmbunătățirea calității și 
fiabilității produselor prin 
construirea unor standuri 
de probă unde acestea să 
poată li supuse încercări
lor.

Prin programul de cali
ficare . stabilit, la sfîrșitul crările miniere, pe îmbu- 
anuiuijn cadrul IPSRUEEM nătățirea calității cărbu

nelui, extinderea mecani
zării și automatizării în în
treprinderile miniere, mai 
mult decît am făcut-o în 
anul 1985“.

RAKOWSKI, 
la 

Petroșani : 
in-tegrală și

anul ui.in cadrul IPSRUEEM 
nu va exista nici un mun
citor necalifieat". '

Ing. NICOLAE VÂLCEA, 
directorul I.P.C.V.J.: Co
lectivul de preparatori din

Principalele direcții de acțiune 
pentru îndeplinirea sarcinilor pe anul 1986

la 
să 

la fie luate* pentru ca mina 
să-și îmbunătățească în
treaga activitate eeonomi- 

. că. Totodată s-a angajat, 
în numele brigăzii pe care 
o conduce să extragă în 
acest an, suplimentar sar
cinilor de plan, 3000 tone 
de cărbune.

Ing. CAROL SCHRETER, 
directorul I.M. Valea de 
Brazi: „In anul trecut po
tențialul tehnic și uman 
ăl întreprinderii noastre

• Un accent deosebit se va pune pe activitatea 
de investiții, domeniu în care prevederile de plan 
stabilite pentru anul 1986 sînt superioare sarcinilor 
anului trecut cu 43 la sută. In felul acesta se , va a— 
sigura: punerea în funcțiune la timp a noi capacități 
de producție, recuperarea restanțelor acumulate în 
anul 1985 și introducerea într-un ritm mai intens 
a progresului tehnic

o Sporirea substanțială a productivității muncii 
realizate exisiînd reale posibilități pentru îndeplini
rea integrală a acestei sarcini. Dotarea tehnică a 
unităților economice ale CMVJ, mijloacele fixe du- 
blîndu-se în cincinalul 1981—1985 față de cincinalul 
anterior. Cadrele tehnice de la toate nivelele urmînd 
să se implice mai hotărît, mai adînc în realizarea a- 
cestei importante sarcini și trebuie mai bine organi
zată aprovizionarea locurilor de muncă cu materialele, 
piesele de schimb și subansamblele necesare.

• îmbunătățirea organizării producției și a mun
cii, extinderea acordului global, să se situeze în

centrul preocupărilor tuturor 
liștiior din cadrul CMVJ.

• Calitatea producției, îmbunătățirea acesteia să 
constituie o sarcină permanentă pentru ;colectivele 
miniere, care trebuie să folosească mai eficient in
stalațiile de presortare a cărbunelui și pentru colec
tivele de preparatori care trebuie să îmbunătățească 
continuu procesul tehnologic de preparare.

• Unirea eforturilor proiectanților și cercetăto
rilor, a geologilor, cu specialiștii din producție pen
tru perfecționarea tehnologiilor de lucru, peritru 
mai buna punere în valoare a rezervelor de cărbune.

• Gospodărirea judicioasă a dotării tehnice, a 
materiilor prime, materialelor și energiei, intensifi
carea acțiunii de recuperare, recondiționare și refo- 
losire a pieselor de schimb și subansamblclor de la 
utilaje.

• îmbunătățirea permanentă a activității în do
meniul protecției muncii omului și zăcămintului.

colectivelor și specia-
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mnonanna

N^eova La Palatul Congreselor din Kremlin, ieri au început
LU41E largă participare cetățenească

lucrările c
MOSCOVA 25 (Agerpres). 

M. Coruț și M. Chebeleu 
transmit : In dimineața zi
lei de 25 februarie, la Pa
latul Congreselor din Krem
lin s-a deschis cel de-al 
XXVII-lea Congres al Parti
dului Comunist al Uniunii 
Sovietice, la care participă 
aproape 5000 de delegați, 
reprezentîndu-i pe cei pes
te 19 milioane de comu
niști din. întreaga țară.

La invitația C.C. al 
P.C.U.S., la lucrările 
forumului comuniștilor 
sovietici iau parte 
152 de delegații ale parti
delor comuniste și muncito
rești, revoluționar-demo- 
cratice, socialiste și social- 
democrate, reprezentanți ai 
organizațiilor politice din 
113 țări ale lumii.

In prezidiul Congresu
lui au luat loc membri ai 
conducerii Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Tovarășul N i c o 1 a e 
(Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a luat loc în prezidiu, îm
preună cu conducătorii 
celorlalte delegații străine. 
Din delegația Partidului 
Comunist Român fac parte 
tovarășii Constantin Dăscă- 
lescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului. Ion Sto-

Răspunsul președintelui S.U.A. 
la propunerile de dezarmare 

ale U.R.S.S.
WASHINGTON 25 (Ager- 

pres). Președintele State
lor Unite, Ronald Reagan, 
a anunțat că a adresat se
cretarului general al C.C. 
al P.C.U.S., Mihail Gorba
ciov, o scrisoare de răs
puns la propunerile de de
zarmare făcute de U.R.S.S. 
la 15 ianuarie. Șeful Casei 
Albe a precizat că a remar
cat o serie de elemente con
structive în aceste propu
neri.

Ronald Reagan a afirmat 
că a împărtășit lui Mihail 
Gorbaciov dorința guver
nului american de a se 
realiza progrese în princi
palele foruri de negocieri 
privind controlul înarmă
rilor și în celelalte dome
nii importante de pe a- 
genda relațiilor america- 
no-sovietice. El a reafirmat 
poziția americană potrivit 
căreia primii pași în do
meniul controlului arma
mentelor nucleare trebuie 
să-l constituie reducerea 
armelor ofensive ameri
cane și sovietice care fac 
obiectul actualelor nego
cieri de la Geneva. „Sînt 
mulțumit de faptul că U- 
niunea Sovietică pare a fi

ian, membru supleant al 
Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Traian Dudaș, mem
bru al C.C. al P.C.R., am
basadorul României la 
Moscova.

Congresul a fost deschis 
de tovarășul Mihail Gor
baciov, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice.

Delegații au ales în una
nimitate organele de lu
cru ale congresului — Pre
zidiul, Secretariatul, Comi
sia: de redactare și Comisia 
de validare — și au adop
tat următoarea ordine de 
zi î

— Raportul Comitetului 
Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovieti
ce și sarcinile partidului ;

— Cu privire la Progra
mul Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, în 
noua formă de redactare ;

— Cu privire la unele 
modificări în Statutul 
P.C.U.S. ;

— Raportul Comisiei Cen
trale de revizie a P.C.U.S. ;

— Cu privire la direcți
ile fundamentale ale dez
voltării economice și socia
le a U.R.S.S. în anii 1986— 
1990 și, în perspectivă, "pînă 
în anul 2000 ;

— Alegerea organelor 
centrale ale partidului.

Raportul politic al Co- 

de acord în principiu cu o- 
biectivul nostru final de a 
se trece la eliminarea to
tală a armelor nucleare 
cîn:l acest lucru va fi po- 
sibil“ — a spus președintele 
Reagan. Ca o cale de rea
lizare a acestui obiectiv — 
s adăugat el — S.U.A. sînt 
în favoarea unui proces în' 
care cele două țări să facă 
primii pași pentru traduce
rea în viață a principiului 
reducerii cu 50 la sută a 
forțelor nucleare ofensive 
ale ambelor părți, aplicată, 
corespunzător, și negociind 
un acord privind armele 
nucleare cu rază medic de 
acțiune.

Pe de altă parte, R. 
Reagan a declarat că nu
meroase aspecte de detaliu 
privind fazele ulterioare 
cuprinse în propunerile so
vietice nu pot fi luate în 
considerare în prezent. In 
opinia S.U.A. — a precizat 
Ronald Reagan — elimina
rea totală a armelor nu
cleare va necesita și alte 
măsuri privind forțele con
venționale, respectarea o- 
bligațiilor tratatelor actuale 
și viitoare, soluționarea pe 
cale pașnică a conflictelor 
regionale.

ll-lea Congres
mitetului Central al
P.C.U.S. la Congresul al 
XXVII-lea al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovie
tice, cuprinzînd primele 
trei puncte înscrise pe or
dinea de zi. a fost prezen
tat de tovarășul Mihail 
Gorbaciov.

Raportorul a prezentat un 
bilanț al realizărilor obți
nute de Uniunea Sovietică 
în ultima perioadă, înfă- 
țișînd, în continuare, pe 
larg problemele acceleră
rii dezvoltării social-econo- 
mice a țării. Sarcina pri
mordială a partidului, a în
tregului popor constă în a 
da dezvoltării economiei 
dinamismul necesar, a des
chide porțile inițiativei și 
creației maselor, prefaceri
lor cu adevărat revoluțio
nare, a arătat vorbitorul, 
referindu-se, în context, la 
înfăptuirea reașezării eco
nomiei naționale pe teme
lia progresului tehnico-ști- 
ințific, la soluționarea pro
blemei alimentare, la ridi
carea conducerii economiei 
la nivelul noilor cerințe, 
la punerea în acțiune a re
zervelor creșterii econo
mice. Raportorul a abor
dat apoi sarcinile în dome
niul ridicării continue a 
bunăstării poporului sovie
tic, al afirmării consecven
te a echității sociale.

Secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S. a menționat-că.

NAȚIUNILE UNITE

Rezoluție a Consiliului 
de Securitate în problema 

conflictului dintre Iran și Irak
NAȚIUNILE UNITE 25

(Agerpres). Consiliul de Se
curitate al O.N.U. a înche-
iat dezbaterile asupra si
tuației create ca urmare a 
intensificării operațiunilor 
militare în conflictul din
tre Iran și Irak. Consiliul 
a adoptat, în unanimitate,' 
o rezoluție care cere celor 
două țări să declare ime
diat o încetare a focului, 
să pună capăt tuturor osti
lităților militare terestre, 
maritime și aeriene și să-și

Negocieri între Nicaragua și Costa Rica
MANAGUA 25 (Agerpres). 

La Managua au luat sfîrșit 
primele negocieri între Ni
caragua și Costa Rica în 
vederea normalizării si
tuației la frontiera dintre 
cele două țări, tensionată 
ca urmare a incidentelor 
din ultimul timp, informea-

al P.C.U.S.
în același timp, în activita
tea politică și practică s-au 
manifestat neajunsuri și 
tendințe negative, datorate 
inerției, cît și unor forme și 
metode de conducere ina
decvate, impunîndu-se în 
momentul de față măsuri 
și acțiuni ferme pentru de
pășirea acestor fenomene 
care frînează dezvoltarea 
economică și socială a so
cietății sovietice.

Raportorul s-a referit, 
de asemenea, pe larg la 
situația internațională ac
tuală. evidențiind pozițiile 
Uniunii Sovietice în marile 
probleme care preocupă 
lumea contemporană, pro
punerile și inițiativele pro
movate de P.C.U.S. și gu
vernul sovietic în vederea 
opririi cursei înarmărilor 
și înfăptuirii dezarmării, 
afirmării destinderii și co
laborării pe plan mondial.

In prima zi a lucrărilor 
a fost prezentat, de aseme
nea, Raportul Comisiei Cen
trale de Revizie a P.C.U.S.

In numele delegațiilor la 
Congres, al tuturor comu
niștilor sovietici, Egor Li- 
gaciov, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., a adresat un 
călduros salut delegațiilor 
străine prezente la lucrările 
congresului.

Lucrările Congresului 
continuă.

retragă toate, forțele în 
cadrul frontierelor recunos
cute pe plan internațional. 
De asemenea, statele beli
gerante sînt solicitate să 
procedeze la schimbul de 
prizonieri de război, sub 
auspiciile Comitetului In
ternațional al Crucii Roșii, 
să supună disputa lor u- 
nei medieri și cere secreta
rului general al O.N.U. și 
tuturor celorlalte state să 
contribuie la realizarea u- 
nei reglementări pașnice 
a conflictului.

ză agenția France Presse. 
Miniștrii adjuncți de exter- 
te ai celor două țări au 
convenit, între altele, la 
crearea unei forțe de su
praveghere la frontiera co
mună pentru a preveni 
producerea de noi incidente.

(Urmare din pag. 1)

provizionare. Deși acțiunea 
de încheiere a contractelor 
de animale și produse ani
maliere continuă pînă la 
31 martie, am înregistrat 
rezultate bune la ovine și 
porcine, lapte de vacă și 
oaie, lîriă, manifestîndu-se 
responsabilitatea cetățeni
lor, maturitatea lor moral- 
politică. față de această 
acțiune. îndemnurile și o- 
rientările formulate de to
varășul Nieolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, la Plenara lărgită a 
Consiliului Național al A- 
griculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, pers
pectivele de dezvoltare a 
producției agricole și zo
otehniei, ne-au mobilizat 
eforturile organizatorice și 
educative, însuflețind locui
torii comunei noastre.

Odată cu încheierea con
tractelor — domeniu în 
care s-au remarcat, ca în

Concurs de
j

Un grup de 40 de stu- 
denți — schiori din cen
trul universitar Timi
șoara — au fost timp de 
4 zile (pînă duminică), 
oaspeții cabanei Straja. 
Studenții au desfășurat 
ample antrenamente pe 
pîrtiile din Straja, iar la 
sfîrșitul antrenamentelor 
au organizat o frumoasă 
competiție desfășurată în 
două manșe, de slalom

memenlo
N R. Eventualele modi

ficări intervenite în pro
gramarea filmelor aparțin 
întreprinderii Cinemato
grafice Județene Hune—

FILME cioata.

PETROȘANI — 7 No- TV.
iembrie: Toată lumea 20,00 Telejurnal, 
este a mea, I-II; Unirea: 20,20 Actualitatea în eco- 
Frați de cruce; Parîngul: nomie.
Evadarea. 20,35 Cabinet de informa-

PEpTlILA: Alarmă cota re politico-ideologi-
333. că.

LONEA; Caseta din ce- 20,55 Imagini din Kuweit 
fate. — documentar.

VULCAN — Luceafărul: 21,05 Film în serial : Mc- 
Clopotele roșii, I-II. xicul în flăcări.

LUPENI — Cultural : (color). Premieră TV.
Iluzii pierdute. 21,50 Telejurnal.

URICANI : Succes ins- 22,00 închiderea progra- 
pectore. mului.

Cine poate
Am fost anunțați, că de 

cîteva zile minorul Șerban 
Cosiuin (strada Progresul 
nou nr. 6/2 din zona Dără- 
nești, Petroșani), nu s-a 
mai întors acasă. Are 10 
ani (elev în clasa a IV-a Ia 
Școala generală din Dără-

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Mura- 
riu Toader, eliberată de 
I.M. Dîlja. O declar nulă. 

.(6003)
ANUNȚURI DE FAMILIE

Familia Prisăcariu fe
licită pe scumpul lor fiu 
Mihăiță, cu ocazia prinde
rii în buchetul vieții a ce
lui dc-al 20-lea trandafir, 
urîndu-i tradiționalul „La 
mulți ani !“. 

fiecare an, Aurel Pantili- 
mon, Miron Pantilimon, Ilie 
Dumitru, toți trei din Ani- 
noasa, Ilie Brînzău, Rodica 
Bărăiac și Petru Pantili
mon, din Iscroni — au în
ceput și livrările la fondul 
de stat. Numai de la în
ceputul acestui an au fost 
predate peste 8 tone de 
carne. Gospodarii din co
mună știu să îngrijească a- 
nimale frumoase pentru 
care primesc sume substan
țiale. Printre cei care au 
livrat deja animale sînt 
Lucreția Burlec (un vițel 
de 453 kg), Ilie Corlan (vi
țel de 450 kg). Angelica Ni- 
țar, Valeriu Rădoi, loan 
Cerna. Domeniu prioritar 
în activitatea consiliului 
popular, al deputaților din 
Aninoasa,_ comună în plină 
dezvoltare economică și 
socială, realizarea planu
lui de autoaprovizionare și 
autogospodărire teritorială 
concentrează o diversitate 
de acțiuni politice și edu
cative.

preselecție
uriaș și special, contînd 
ca preselecție pentru faza 
finală a competiției uni
versitare.

Bucurîndu-se de con
diții optime pentru an
trenamente și cazare, stu
denții au sprijinit tot
odată, gazdele în menți
nerea canalelor de sub 
cablu pentru buna func
ționare a teleschiurilor și 
la nivelarea pîrtiei. (I.D.)

da relații ?
nești), este îmbrăcat cu un 
fîș argintiu, mic de statură, 
șaten, cu pistrui pe față. 
Cine poate da informații 
este rugat să anunțe fami
lia sau Miliția municipiului 
Petroșani.

Evoluția situației din Filipine
MANILA 25 (Agerpres). 

După cum transmit agen
țiile internaționale de pre
să, situația în Filipine a 
cunoscut, în ultimele zile, 
o serie de conflicte, agra- 
vîndu-se tot mai mult după 
anunțarea rezultatelor re
centelor alegeri preziden
țiale. Candidatul opoziției 
în alegerile prezidențiale, 
Co/azon Aquino, a contestat 
rezultatele oficiale ale ale
gerilor, declarînd că se con
sideră cîștigătorul de fapt 
ăl scrutinului.

Agențiile internaționale 
de presă informează că 
ministrul apărării, Juaiî 
Ponce Enrilo, și șeful iute 
rimar al Statului Major 
ar Armatei, Fidel Ramos, 
preium și alte oficialități
— miniștri, comandanți ai 
unor mari unități militare 
și conducători ai adminis
trației civile, membri ai 
parlamentului, diplomați
— s-au raliat opoziției. 
Populația Manilei a parti
cipat, în ultimele zile, la

mari manifestații de stra
dă în sprijinul lui Corazon 
Aquino. In cursul ciocniri
lor cu forțele încă fidele 
lui Marcos, s-au înregistrat 
victime omenești.

Intr-o tabără militară 
aparținîud forțelor care 
sprijineau opoziția, Cora
zon Aquino a fost procla
mat, marți dimineața, pre
ședinte al Filipinclor. Tot
odată, Corazon Aquino l-a 
numit pe Salvador Laurel, 
prim-ministru al guvernu
lui provizoriu.

Marți după-amiază. Fer
dinand Marcos a demisio
nat din funcția supremă în 
stat, pleeînd. pe calea ae
rului, la baza americană 
Clark, de pe teritoriul fi- 
lipinez — informează agen
țiile inw-’. naționale de presă.

In același timp, la Wa
shington, secretarul de stat 
George Sliultz a anunțat că 
Statele Unite au recunoscut, 
noul guvern filipinez și că 
sînt gata să acorde azil po
li lie fostului președinte.

Soțul, fiica, tatăl și cumnații anunță cu adîncă 
durere dispariția celei care a fost

AJITĂRIȚEI ANA MARIA (NUȘA)
(46 ani)

Inmormîntarea va avea loc joi, 27 februarie, ora 
16, de la domiciliu. (6007)

UN ultim omagiu din partea prietenilor Violetei 
și vecinilor din cartier pentru dispariția mamei sale 

AJITĂRIȚEI ANA MARIA (NUȘI)
Sincere condoleanțe. (6008)

Colegii Serviciului Aprovizionare de la IACMM 
Petroșani sînt alături de colegul lor Ajităriței Con
stantin, în marea durere pricinuită de moartea soției. 
Sincere condoleanțe. (6006)
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