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Ședința Comitetului
Politic Executiv

al C. C. al P. C. R.
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, marți, 10 martie, a avut loc ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.In cadrul ședinței a fost dezbătut Raportul privind utilizarea mașinilor, u- tilajelor și instalațiilor din industrie, construcții și transporturi în anul 1980. S-a apreciat că ,în cursul anului trecut, în contextul măsurilor luate pentru creșterea și modernizarea fondurilor fixe, componentă însemnată a avuției naționale, întreprinderile, centralele industriale și ministerele de resort au asigurat încărcarea mai judicioasă a mașinilor- unelte, instalațiilor și utilajelor, o mai bună întreținere și exploatare a acestora. față de realizările anului precedent, obținîndu-șe, în general, indici superiori de utilizare pe ansamblul industriei republicane.In același timp, a fost criticat faptul că o serie de mașini-unelte de bază, instalații tehnologice, capacități de producție, îndeosebi cele recent intrate în funcțiune, utilaje de construcții, mijloace de transport nu an fost utilizate la -întreaga capacitate și s-a cerut tuturor factorilor de răspundere să acționeze neîntîrziat pentru înlăturarea urgentă a acestor stări de lucruri și recuperarea rapidă a rămînerilor în urmă. Comitetul Politic Executiv a indicat ministerelor, centralelor industriale să ia măsuri ferme, operative, menite să asigure folosirea cît mai eficientă a tuturor capacităților de producție de care dispune e- conomia noastră națională, pentru îmbunătățirea indicilor <le utilizare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, redistribuirea utilajelor nefolosite și dotarea prioritară cu mașini și utilaje a supra- . fețelor productive construite și neutilizate încă judicios.Măsuri serioase se impun pentru e- fectuarea corespunzătoare a reparațiilor curente și capitale, asigurarea la timp a pieselor și subansamblelor de schimb necesare, precum și pentru, realizarea acțiunii de tipizare a utilajelor și a- gregatelor și înlocuirea celor necores- punzăloare-Comitetul Politic Executiv a examinat un raport privind îndeplinirea consumurilor normate de materii prime, materiale, combustibili si energie electrică

și a indicatorilor de valorificare în a- nul 1980. Au fost apreciate rezultatele bune obținute într-o serie de sectoare de bază ale economiei naționale în reducerea consumurilor — prin repro- iectarea produselor, perfecționarea tehnologiilor de fabricație, diminuarea pierderilor în procesele de prelucrare, creșterea randamentelor, îndeosebi la instalațiile mari consumatoare de energie, recuperarea și valorificarea cît mai a- vansată a resurselor refolosibile, obținîn- du-se astfel importante economii materiale și financiare. Totodată, s-a subliniat existența unor deficiențe în acest domeniu, care au condus la neîncadra- rea strictă în normativele și normele de consum prevăzute în plan, ceea ce a a- tras după sine depășirea consumurilor de combustibil convențional și energie electrică, de metal și de alte materiale. Crilicînd situațiile în care au fost depășite consumurile normate în 1980, Comitetul Politic Executiv a stabilit sarcini în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor prevăzute pentru acest an în domeniul folosirii și valorificării resurselor materiale. In acest sens, s-a cerut ministerelor, centralelor și întreprinderilor, comuniștilor, tuturor colectivelor de oameni ai muncii să acționeze cu ho- tărîre pentru introducerea, unui regim sever de economii, prin generalizarea soluțiilor bune în toate unitățile, extinderea utilizării materialelor înlocuitoare realizate în țară, reproiectarea produselor în vederea reducerii greutății lor. S-a indicat să Se intensifice eforturile pentru recuperarea căldurii și a gazelor, să se ia măsuri ca în vara acestui an să se realizeze o importantă economie de combustibili și energie, creîndu-se astfel rezerve pentru lunile de iarnă. Comitetul Politic Executiv a indicat tuturor ministerelor și întreprinderilor să se încadreze strict în normele de consum de combustibil și energie electrică, să acționeze pentru reducerea în continuare a acestora. Vor trebui luate măsuri ferme pentru perfecționarea tehnologiilor Ia produsele mari consumatoare de energie, modernizarea utilajelor folosite în producerea energiei termice și electrice, în vederea creșterii randamentelor, urgentarea aplicării în
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Bilanțul primelor două luni ale anului în sporirea producției — 26 000 tone de cărbune extras suplimentar — constituie o materializare elocventă a ho- tărîrii colectivului minei Lupeni de a materializa e- xemplar sarcinile de creștere a extracției de cărbune, angajamentele asumate în întrecere pe primul an al noulu; cincinal. Dar, dat fiind că obiectivele majore ale noului cincinal sînt calitatea și eficiența, este firesc ca, odată cu strădaniile pentru creșterea producției fizice, eforturile colectivului să fie îndreptate, cu consecvență și spre reducerea costurilor de producție, îndeosebi a cheltuielilor materiale.In acest sens contabilul șef al minei, Nicolae Gomoiu, secretar adjunct al comitetului de partid, ne relata următoarele:— încă de anul trecut, in ganului ducere, turi și pectiv, cesare 1 cesuiu; productiv au fost defalcate pe sectoare, iar tehnicienii-normatori ai sectoarelor au însărcinați cu urmărirea costurilor de îndeosebi a lor materiale și lor de schimb. In

baza deciziei or-i colectiv de conbugetul de venicheltuieli. re s*cheltuielile no-desfășurării pro-
fost

unor imprimate cu circuit intern, se urmăresc zilnic consumurile a- tît la materialele și Piesele care au consumul specific planificat, citși pentru celelalte. Seni idecadal această situație se prezintă șefilor de sectoare pentru ză și adoptarea rilor corespunzătoare de încadrare in costurile planificate, decadal a- nalizindu-se în biroul e- xccutiv al c-o.m, încadrarea Ia nivel de întreprindere în consumuri pe articole de calculație.Aceste măsuri de natură administrativă au fost susținute de o am-

anali- măsu-
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plă muncă polilico-edu- cativă. „Momentul economic" în adunările de partid — cu prilejul căruia sînt prezentate rezultatele obținute la prin- ~ cipalii indicatori ai noului mecanism economi- co-financiar —, panourile din incinta minei, în sala de apel care indică în mod concret căile prin care pot acționa formațiile de lucru pentru reducerea consumurilor de materiale și e- nergie, pentru valorificarea superioară a rezervelor existente în a- cest sens sînt edificatoare.Despre preocupările organizațiilor de și ale cadrelorpentru a valorifica tele evidențelor privind materiale și clusiv rezultatele nute în acțiunea de cuperare și refolosire a materialelor și recondiți-Ioan DUBEK

partid tehnice da- zilnice consumurile de energie, in- obți- re-

întrecerii

producție, consumuri- piese- baza (Continuare in pag. a 2-a)
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de pre-pema- din Încă le
de minerii Vasilo tone la ex-

SECTORUL III ALI.M. PETRILA

Existența unor mari decalaje in realizarea sarcinii ue recuperare a metalelor vechi, prin acțiunea de colectare, sortare și valorificare de către unitățile miniere ne-a determinat să abordăm intr-o viziune mai largă această temă. CU o- ca/.ia investigațiilor recente pe această temă, factorii de răspundere de la unității- miniere au motivat o bună parte a neajunsurilor existente în acțiunea colectare, sortare și dare a fierului vechi seama centrului de recuperare, valorificare a terialelor recuperabile Petroșani — Livezeni. terlocutorii susțineau Centrul de colectare creează greutăți prin faptul că nu preia fierul nesortat. Acesta a fost motivul deplasării noastre în mijlocul oamenilor chemați să contribuie direct la înfăptuirea prevederilor Decretului Consiliului de Stat 465/1979 privind recuperarea și valorificarea resurselor materiale refolosibile.După ce am trecut în revistă întregul „arsenal" de

metale vechi, din depozitul centrului, o primă discuție am avut-o cu tehnicianul principal al întreprinderii județene de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile Hynedoara — Deva, Gavrilă Zold, Din datele puse la dispoziție se desprind cite va concluziiatît pentru centrul de colectare din Livezeni dar. in mod deosebit pentru întreprinderile economice ca; re au un plan de stat si la « acest capitol.Producția de bază pentru întreprinderile miniere este cărbunele, dar și sarcina pe care o are economia națională de a consuma 40 la sută din metale prin acțiunea de recuperare și valorificare este deosebit de importantă. Este un indicator care trebuie onorat și de întreprinderile miniere: Lonea, care a rămas restanțieră în anul 1980 cu 179 tone de fier vechi, Livezeni cu 161 tone, Aninoasa 136 tone, etc.Teodor ARVINTE

Vestitul miner șef de brigadă Hie Chiron de la sectorul VIII investiții al Vulcan împreună cu ortacii Vasile Irimie si Constantin Albătoaie.Foto : I. BALOI
j Timpul-un prieten dacă îl folosești

Acum, mtr-o zi de iarnă, doi oameni veghează circulația ce se desfășoară pe liniile ferate Petroșani, iinpiegații mișcare lan și cescu. Sînt uniți înțelegere ce curge fluid cald, invizibil, contribuind la buna desfășurare a muncii lor. Ei știu că toată circulația trenurilor trebuie să se desfășoare ireproșabil si că aici, în stația C.F.R., în tura lor, ei sînt aceia care trebuie să vegheze cu mîini sigure la timona feroviară.Aici, unde se află pupitrul de comandă cu schema stației C.F.R. Pe-

Costică Ștefan Dul- intr-o ea un

troșani, cei impie-gați blochi.ști Costică Bălan și Ștefan Dulcescu, dînd dovadă de multă iscusință și hărnicie dispun și supraveghează e- fectuarea parcurilor de circulație, căile libere, introducerea goale trila, rea din Mintia și direcția Craiova....E ora 13,35. La panoul de comandă se a- nunță că se primește trenul 21217 de 2 780 tone, încărcat cu cărbune, si că merge la Mintia, iar în stația C.F.R. Petroșani schimbă locomotivele. Tot continual e in

vagoanelor' la preparația Pe- precum și coborî- vagoanelor încărcate preparație pentru

la panoul de comandă se anunță că trenurile 71044, 22514, 22854 fiecare au o încărcătură de 2 000 tone de cărbune, sînt gata formate pentru Craiova. Pe linia de tragere la a- ceastă oră se găseste trenul 23234, sosit cu 43 vagoane, 116 osii, cu 1 400 tone de diferite mărfuri. Se găsește aici în vederea descompunerii si compunerii altor trenuri pentru direcția Craiova și secția Lupeni.Aflăm că tivitate se Iosif Dinu.Ing. Rodica
în această ac- evidențiază si șef de mane-
ARDFLEANl’

Colectivul sectorului III de Ia mina Petrila a realizat o depășire a prevederilor de plan, de la începutul lunii, cu 1100 tone de cărbune pe seama obținerii unei productivități superioare sarcinilor de plan cu 537 kg de cărbune pe post. Cele mai bune rezultate le-au înregistrat formațiile de frontaliști conduse Glișcă (plus 400 producția de cărbune tras și plus 2000 kg/post la productivitatea muncii planificată), Aurel Grigore (plus 300 tone și plus 1700 âg/post), Dumitru Chiri- că (plus 200 tone și plus 1000 kg/post) și Dumitru Geabău (plus 200 tone la producția de cărbune extras și plus 1000 kg post la productivitatea muncii
i 2-a
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r CALITATE, EFICIENȚA SPORITA 
in acțiunile comisiilor de femeiprobleme județului și chiar ale ță- rolul crescînd rii, grija părintească a conducerii de partid și de stăt, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și creșterea calității vieții tuturor locuitorilor noștri". Au fost subliniate, în a- cest context, prin cuvinte de caldă recunoștință, măsurile adoptate djn inițiativa secretarului general al partidului cu privire la dezvoltarea și modernizarea producției materiale, creșterea retribuțiilor, crearea de noi locuri de muncă, îmbunătățirea activității de o- crotire a sănătății și refacere a capacității. In numele colectivelor de femei încadrate la două întreprinderi niere, preparația cărbunelui, I.F.A. Viscoza, a celor din învățămînt, sănă-

Abordînd legate da al femeii în sfera producției materiale, în creșterea tinerei generații și întărirea familiei, conferința orășenească a femeilor din Lupeni a pus în evidență sarcinile ce revin comisiilor de femei în actuala etapă, în vederea sporirii eficienței tuturor acțiunilor ce vor fi întreprinse. S-a arătat, atît în darea de seamă cît și de către multe participante la discuții că e- xistă numeroase resurse de îmbunătățire a activității, de afirmare pregnantă a femeilor în viața social-economică, dărească și ducativă aFemeile nostru, a lena Diacon u, au mai mult decît din
gospo- cultural-e- orașului.din orașuli arătat E- simțit femeile alte localități ale

ceit; mi-

ta te, comerț și cooperație și al femeilor casnice, participantele la dezbateri — Elena Diaconu, Erna Farcaș, Maria Condo iu, Ana Vasile, Elida Kramer, Emilia Ciob, I- leana Cristescu, Elena Andreica, Olivia Șandru, Irina Albu, Roza Istrate — s-au angajat la o activitate superioară, înscrisă în efortul general de dezvoltare a potențialului productiv al orașului si perfecționare a organizării vieții sociale. In spirit critic, au fost semnalate și neajunsurile existente, arătîndu-se că este necesar să se întreprindă acțiuni mult mai eficiente pe linia întăririi disciplinei în producție în riadul tinerelor încadrate, dezvoltării spiritului gospodăresc și de economisire. Ion MUSTAȚĂ 7
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în preocupările 
gospodarilorLa Lupeni, recenta sesiune a consiliului popular orășenesc a.dezbătut și a- probat programul unitar de acțiune în vederea înfrumusețării localității. In prealabil, măsurile prevăzute au fost discutate în cadrul întîlnirilor din circumscripțiile electorale ale orașului, dintre deputați și cetățeni, prilej cu care au fost făcute noi sugestii și propuneri.Organul local al puterii de stat a stabilit ca principale obiective realizarea de lucrări edilitar-gospo- dărești, extinderea spațiilor și amenajărilor destinate petrecerii timpului liber, a spațiilor de joacă.Programul adoptat cuprinde măsuri în vederea participării în mod organizat a colectivelor din oraș la acțiunile patriotice în sprijinul realizării u- nor importante obiective social-culturale din viitorul centru civic al orașului.

.Mina Lonea, la început de martie

TIMPUL - un prieten 
dacă îl folosești ia maximum
(Urmare din pag. I)

0 IMPORTANTĂ SURSĂ 
DE VENITURI

(Urmare din pag. I)

Fiecare
cheltuieli materiale cit mai reduse I

(Urmare din pag. I)

gu, operator RCM. De menționat că pentru rezultate deosebite, Gheor- ghe Motea, a fost primit la sfîrșitul anului trecut în rîndurile membrilor de partid și promovat din funcția de impiegat de mișcare la postul nr. 6 ca operator programator. Nu lipsit de importanță este faptul că lucrează sub circulație și organele CED, supravegheați de e- lectromecanicul Nicodin Stan și montatorul Liviu Marian. Pe șeful de tură Constantin Jumanca, deținător al acestei funcții din 1969, secretar al organizației de bază mișcare nr. 3, și instructorul de mișcare Gheorghe Stamatoriu, de serviciu, în această tură, oricine îi poate întilni în sala pu- pltrului de comandă veghind la circulația trenu-

vră, Constantin Majon — manevrant de vagoane, a- mîndoi fruntași în întrecerea socialistă pe anul 1980, precum și mane- vranții de vagoane Gheorghe Iloarcă și Fetru Murăreț.Tot de la pupitrul de comandă se urmărește punerea vagoanelor la descărcare cu diferite mărfuri pentru municipiul Petroșani, la manevra a doua. La compunerea trenurilor din grupa tehnică o contribuție deosebită își aduc și Petru Dîlja, șef de manevră, Vasile Mangu, Petru Sol- dea, manevranți, Elena Andrei, acar. Matei Vi- tan, magazioner tranzit, iar circulația trenurilor pe secțiile Petroșani Lupeni ?i Petroșani — _ Subcetate, o conduce în rilor și dind indicațiile această tură operatorul de circulație Mihai Fio- ...rescu. Tot în această tură Costică Bălan și Ștefan 
se află ți impiegații de Dulcescu ne spuneau că mișcare Dumitra Iepure, munca lor face parte din la peron, Constantin Gu- ță, la postul 6 și Viorel Lăzăreanu, la preparația Petrila.Și, pentru ca trenurile să fie utilizate la capacitatea maximă, operatorul programator Gheorghe Motea colaborează îndeaproape la programarea trenurilor cu Ion Near

cuvenite.Impiegații de mișcare
meseriile curajului. Ori- cine-i privește în fața pu- pitrului de comandă își dă seama că pentru ei timpul ce trece are sensul întrebuințării lui la maximum, ceea ce i-a făcut să se numere printre fruntașii în întrecerea socialistă pe anul 1980.

Excepție constituie doar I.M. Petrila care se încadrează în indicatorul planificat. O situație similară există și la întreprinderea de preparare a cărbunelui Valea Jiului, care a înregistrat o restanță pe 1980 de 33 tone la fier vechi. Cauzele acestor rămîneri în urmă, din constatările efectuate pe teren împreună, cu factorii de răspundere din combinat și ai LJ.R.V.M.R. Deva Ie găsim în modul diferit în care au fost înțelese și aplicate articolele 11 și 37 ale Decretului 465 care cer asigurarea forței de muncă de către unitățile economice la nivelul sarcinii de recuperare a metalelor vechi și obligațiile acestora de a identifica, inventaria și asigura colectarea pe sorturi de metale fieroase și nefie- roase, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare. Bunăoară, la majo
ritatea întreprinderilor miniere nu sînt repartizați oameni la sortarea metale-

lor și chiar acolo unde-s repartizați, nu-și fac datoria. In cursul anului trecut, prin nerealizarea a- cestei sortări, Combinatul siderurgic Hunedoara a diminuat costul a 78 vagoane cu fier vechi. De la prețul de 1,15 lei/kg de fier plătit în condiții de sortare, costul pe kilogram a fost diminuat la 0,55 lei. Aceasta a însemnat o pierdere de 1 170 000 lei pentru întreprinderile miniere. E puțin? Probabil; că pe lîngă sutele de milioane lei producție netă ce se vehiculează la nivelul unităților miniere cele eî- teva sute de mii se pierd în negura uitării. Dar... un lucru nu trebuie uitat — sortarea metalelor se impune, ca o strictă necesitate economică. Realizarea șarjei de oțel fără rebut depinde de această sortare care trebuie realizată de unitățile economice ce colectează și valorifică metale vechi. Cum se înțelege acest deziderat în fiecare unitate — o vom aborda în viitor

„Veniți, privighetoarea cîntă“...Comitetul sindicatelor 17 martie, ora 19, la casa din popular municipal, în ea- 18 martie ora litate de organizator, in- ' • —vită publicul spectator din Petroșanț să procure din timp bilete pentru spectacolele susținute de cunoscutul și apreciatul artist și interpret Tudor Gheorghe. Spectacolele vor fi prezentate luni, 16 martie, ora 17, și marți, mânești.

cadrul- consiliului de cultură, iar miercuri, "* ' a 18> .înAula l.M.P. Tot marți, 17 martie, la cinematograful „Unirea" Petroșani (Aeroport) va avea loc premiera de gală a filmului „Labirintul", în prezența lui Tudor Gheorghe, interpretul principal al acestei creații cinematografice ro-

onarea pieselor de schimb ne-âu vorbit tehnicianul Alexă Furdui, secretarul comitetului de partid al sectorului; IV, ing. Alexandru Blaj, șeful sectorului III, maistrul Vasile Racol- ța, secretarul organizației de bază din sectorul e- lectromecanic. Adevărul e că prin urmărirea consecventă a consumurilor, prin munca politică desfășurată de comuniști rîndul minerilor, a mațiilor de electrolăcă- tuși, concomitent cu e- forturile depuse în direcția obiectivului principal — creșterea extracției de cărbune, toate colectivele acționează cu stăruință, în cunoștință de cauză, pentru reducerea consumurilor. Roadele a- cestor strădanii sînt semnificative. In prima lună a anului s-au înregistrat economii la articolele de calculație în valoare de peste 550000 mii Iei, ceea ce înseamnă reducerea costurilor de producție cu 3 lei/tona de cărbune. 
Printre altele, s-au refo- losit 300 armături metalice care echivalează cu 300 000 lei, iar 380 000 Iei

în for-

valorează piesele de schimb recuperate, recondiționate și revalorificate. In același - timp s-au obținut economii de 5 kWh/tonă de cărbune și de 5 mc/tonă nergie pneumatică, ce echivalează le; economii.Rezervele de costurilor de nu au fost încă epuizate. Dimpotrivă, în atenția cq- a îndeosebi, randamen- 
a dotării principală cheltuielilor pentru fon

e-i, ceea cu 266 000reducere a producție

I l 
II

• O REUȘITA ACȚIU
NE. Ieri, pionierii claselor VI și VII de la Școala generală nr. 6 din Vulcan ah organizat o acțiune de njun- &ă patriotici Ta înfrumusețarea incintei școlii, urmată de un reușit program de poezii patriotice : „Partidului dih inimă mulțumim". Acțiunea este

dedicată cele; de-a 60-a a- niversări a P.C.R.
• NOU MAGAZIN 

JUCĂRII, magazinul i . Petroșani $i-a ușile care oferă doptării uni comerț * Magazinul de jucării care funcționa pe strada Republicii a fost mutat în noul local, special amenajat,

mitetului de partid, c.o.m. se află, utilizarea cu te superioare tehnice, cale de reducere a de amortizare durile fixe, îmbunătățirea calității cărbunelufi, evitarea penalizărilor pentru depășirea normei de cenușă. Cum ne-au asigurat șeful contabil și ing. Veturia Mod oi, șefa compartimentului de programare ți urmărire a producției, există pentruaceste domenii programe de 
se 
tă 
O se 
reducerea ' consumurilor de lemn de mină și restea, articole la consumurile au fost pășite, dat fiind armarea suplimentară cerută Ia unele abataje din cauza mutării unor complexe, a stîlpilor individuali aoi, de slabă calitate și a necesităților impuse de securitatea zăcământului.Sînt rezerve a căror valorificare superioară va a- sigura colectivului minei ca, odată cu creșterea producției, să înscrie realizări meritorii la reducerea cheltuielilor de producție, sporirea eficienței întregii activități economice a întreprinderii.

lucru amănunțite și acționează cu slăruin- pentru înfăptuirea lor. importantă rezervă <’< află în atenție feste ți
che- 
eare 

de

în cadrul complexului comercial „Hermes".
■ «PREMIERA In cursul ultimei săptămîni, formați^ de teatru îft |imba ma-DEDe două zile de jucărij din re< noujui local, posibilitatea a- rii unei noi forjne dg din localitate două specta- ■ț cTvîfflai și operativ* cole cu Comedia „Viața pe

ii din de teatru 1% ymba ma- tdeSchîs giilară de la clubul sindicatelor dip Lupeni a prezentat la Palatul culturalcoTe cu comedia „Viața pe pomul de castraveți" de Koftisic Ferer.cz.. Regia spectacolului aparține lui Gabriel Pongracz. în viitoarele săptămîni, echipa de

ceastă piesă în localitățile Văii Jiului.
• COMBATEREA FE

NOMENULUI DE CONDENS. In 25 de apartamente din blocul 54, stra- și alte 37 din cartierul 8 Martie — Petrila au fost efectuate, de către secția de gospodărie comunală și locativă din localitate, lucrări pentru combaterea fenomenului de condens. în următoarele zile astfel de lucrări se vor

teatru va întreprinde această piesă un turneu în localitățile Uricanl, Petroșani, Vulcan și Lonea.
* PENTRU COPII. Formația de teatru pentru copii „Moț Poveste" a Casei da Republicii, de cultură din Petroșani repetă în aceste zile spectacolul „Concertul din Pădure" de George NegrarU (muzica prof Gh. Popa) în vederea întreprinderii, la începutul săptămînii viitoare, a unui turneu cu a-

Instantaneu de muncă din cadrul secției automatizări de I. U.M. Petroșani.Foto : Șt. NEMECSEK
de la

executa și la blocul 38, cartierul 8 Martie,
• RUGBY. Astăzi, ora 12, pe stadionul dealul Institutului, va

la din a- vea loc un meci de mare atracție între fruntașele ragbiului românesc — Știința Petroșani — Dinamo București.
I
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Al treilea salt
mortal

— MASĂ ROTUNDA

se-

2

Si ac- Mo- care

cu peste recondiți- schimb de pesteI s-a confruntat cu greutăți, redresarea organizația Pen- situa- de

în centrul atenției
RENTABILIZAREA ÎNTREGII ACHVITATI PRODUCTIVE

Realizarea și depășirea sarcinilor de plan la producția de cărbune cocsificabil solicită eforturi deosebite, impune în același timp o organizare temeinică a fiecărui Ioc de muncă, o mobilizare exemplară, dinamică a tuturor oamenilor muncii din întreprindere. Cum .răspund organele și organizațiile de partid de la mina Paroșeni acestui deziderat 7 Cum procedează, ce stil de muncă folosește, la ce forme și mijloace politice apelează pentru mobilizarea potențialului uman în înfăptuirea ritmică a planului de cărbune ? Ce acți uni specifice au declanșat comuniștii de aici, ce efect au acestea asupra ritmului de extracție, a calității cărbunelui ? Iată cîte- 
va probleme care au făcut obiectul mesei rotunde organizată de redacția ziarului „Steagul roșu" la I.M. Paroșeni, la care au participat biroul comitetului de partid, secretari și secretari adjuneți aj organizațiilor de bază, cadre tehnico-inginerești. Consemnăm din opiniile participanțiior.

Ion Dăbuleanu, secretar adjunct al organizației de bază nr. 2 : „In prima jumătate a lunii ianuarie ax. sectorul II rămăsese sub plan cu 2 000 tone cărbune. Trebuia făcut ceva. Biroul ^organizației de bază, conducerea sectorului au analizat temeinic situația existentă în sector și au ajuns la concluzia că pentru realizarea cinilor de plan este cesară, o mobilizare xemplară a tuturormenilor muncii, în frunte cu comuniștii la soluționarea problemelor ridicate de producție. In această lumină, ca secretar adjunct al organizației de partid și șef de sector am urmărit ca membrii biroului să fie repartizați pe schimburi și formații de lucru, să raporteze periodic despre sarcinile încredințate, cum au sprijinit concret brigă- 
rite. Totodată I s-a ce
rut fiecărui cm al muncii tfin sectar să intervină operativ in rezolva
rea problemelor, să ge
neralizeze experiența înaintată, să respecte ordinea și disciplin a teh- rolotică «i a mu-xii. Urmarea acestor suri 
bun® cocsificabil za te, la ri, peste vederi în acest an. cinstea celei de-a

producțîe".Ioan Dumitrescu, cretar adjunct al organizației de bază nr. 1: „In luna precedentă sectorul niște tru ției, partid a luat măsuri ferme. In primul rînd, membrii b.o.b. au fost repartizați pe schimburi, a- ceasta în vederea soluționării operative a problemelor care se ivesc în procesul de extracție. In al doilea rînd, în fruntea formațiilor de
NOU în stilul și metodele 

muncii de partid

sar- ne- e- oa-
se-

aniversări de la crearea P.CJL, comuniștii, toți oamenii muncii din sector, au hotărît să realizeze, peste sarcinile planificate, 5 000 tone cărbune".Gheorghe Nițaru.cretar al organizației de bază nr. 4: .Experiența acumulată în anii pre- cedenți ne-a dovedit că o activitate bine pusă la punct, mai cu seamă la început de an și de cincinal, depinde în mare măsură de exigența ce o manifestă biroul organizației de bază, de măsurile organizatorice și politico-educative ce le adoptă pentru ca în dom- activ, responsabilă Organizația stabilit sar- fiecare atunci
mă-

2 400 tone căr- 
reali* 

pre- 
. In

«0-*

toate brigăzile să nească un spirit 
de muncă și dăruire, de partid a tini pentru munist, iar acestea nu au fost Ia îndeplinire, cei yați au fost puși în discuția adunării generale, 
trași 1* răspundere. Așa 
s-a procedat eu maistrul Ștefan Despina. Tre
buie să spun că, în ur
ma conștientizării oamenilor muncii din sector am reușit să obținem 
însemnate sporuri de

co- cînd duse vino-

lucru au fost numiți comuniști temeinic pregătiți profesional și poli-, tic. S-au întreprins acțiune menite să conducă la creșterea indicelui de utilizare a complexelor mecanizate".Constantin Matei, secretar al organizației de bază nr. 5 : „Activitatea noastră politică este îndreptată cu precădere, spre menținerea în stare de funcționare a tuturor utilajelor din dotare. Acționând în acest sens, comuniștii din cadrul sectorului V au inițiat o serie de acțiuni menite să pună în valoare rezervele de care dispune colectivul în ceea ce privește recuperarea și recondiționa- rea unor piese și suban- samble. Aș aminti doar inițiativele .Totul pentru producție", „Nic; o mașină să nu funcționeze în gol" și „Nici un gram de metal pierdut". Prin mijloacele și formele muncii politice de care dispunem, am reușit nu numai să mobilizăm toți oamenii muncii la îndeplțnirsa exemplară a sarcinilor ■de producție, ci să depășim planul pe luna

precedentă 200 000 lei, să onăni piese de în valoare , 150 000 lei".Maria Rujoi, secretar adjunct al comitetului de partid pe mină : „In a- ceastă perioadă cînd fiecare minut se măsoară în tone de cărbune, rolul de conducător politic al organizației noastre de partid se manifestă prin îndrumarea permanentă, responsabilă a comuniștilor, ror acțiunilor te spre activității creșterea economice, în consens cu indicațiile date de tovarășul N î c o 1 a e Ceaușescu".Vasile Nemeș, secretarul comitetului de partid pe mină: „Semnificativ este ca viața de organizație, întreaga muncă po- litico-educativă ce se desfășoară la I.M, Paroșeni este axată pe imperativele trecerii la o nouă calitate a muncii. Organizațiile de bază, comitetul nostru de partid au militat și acționat cu fermitate revoluționară care a condus la sporirea producției de cărbune. Planul de măsuri a- doptat în plenara activului de partid pe mină și cel adoptat în adunarea generală a oamenilor muncii a devenit instrument de lucru al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de aici. El creează cadrul po- litfco-organizatoric de îndeplinire exemplară a sarcinilor de plan. Totodată, organele și organizațiile de partid de la I.M. Paroșeni acționează ferm pentru înfăptuirea angajamentelor asumate în chemarea la întrecere pe care au lansat-o către Avem create și vom face totul să ne plin cuvîntul dat".Constantin GRAURE

a tutu- îndrcpta- perfecționarea productive și eficienței sale în

toți mineri-, țării, toate condițiilerespectam pe de-

Indeletnicindu*se cu vî- nă .oarea maiclor, timpuri, preajma slujitor au avut trebuințări utile, aducînd servicii prețioase omului.In multe familii, mai a- les în mediul urban, pentru oamenii de diferite Vîrste și preocupări, cîinii de apartament sînt favo- riții unuia sau mai multor membrii din familie. 'Din păcate însă, majoritatea celor ce vin în contact cu cîinii, nu nosc, sau dacă cunosc în- tr-o oarecare măsură

și creșterea ani- din cele mai vechi omul a avut în sa cîinele ca un credincios. Cîinii și au multiple în-
prezintă cîinii pentru sănătatea omului și animalelor sînt legiferate măsuri, menite să asigure creșterea unor Cîini Sănătoși, să asigure acestora o dezvoltare normală, țnî conformitate cu acestereglementări, orice gospodărie rurală sau bană are dreptul la singur cîine de pază, nătorii pot avea cîini vînătoare numai pe baza

ur~ un
Vi
de

SFATUL 
MEDICULUIcu- autorizației eliberate de organele veterinare și cu obligația de a-1 prezenta la vaccinare antirabică ți la tratamentele antiparu- zitare.Prin cîini supranume- rari, în conformitate cu art. 17 din Decretul 71 /19§1 se înțelege orice cîine care depășește numărul admis de lege. Pentru aceștia 

se percep taxe progresive, astfel pentru primul cîine 
supranumește- se plătește o taxă de 50 lei, pentru al doilea cîine se plătește 15o lei, iar pentru al treilea o taxă de 300 lei. Cîinii ce depășesc acest număr vor fi predați ecarisajului.Chnji trebuie prezentați la vaccinări sau tratamente, ori de cîte ori medicul părafe naturală. veterinar, prin măsuri le-Față de pericolul care-1 giferate sau în funcție de

nu dau atenția cuvenită faptului că, prin cîine și de la cîine, se transmit la om și la animale o seamă de boli periculoase. Principalul vinovat pentru cazurile înfricoșătoarei boli cunoscute sub numele de turbare este clinele. Problema turbării aparent simplă este ia fond deosebit de complexă și grea 
. de reeolvat. Veche de _ secate ea este nouă și astăzi. Cîinele transmite la om chistul hidatic — eclii- nococoza, transmite la copii o seamă de boli parazitare. care duc la încetinirea creșterii acestora și la tulburări grave în organismul lor lipsit de a-

condițiile locale, consideră necesar acest lucru. Toți cîinii vor fi obligatoriu vaccinați antirabic odată pe an în perioada noiembrie—decembrie, iar cei sustrașl sau neprezentați la vaccinări vor fi uciși. Toți cîinii vor fi ținuți legați în curți în timpul zilei, Iar noaptea vor putea fi dezlegați, numai dacă împrejmuirea este de așa natură îneît să împiedice ieșirea lor pe străzLEste interzis a intra cu cîinii în săli de spectacole sau în localuri publice, chiar dacă aceștia sînt legați șî au botnițe. Scoaterea lor din curți este permisă numai cu botniță sau legați și conduși. Este în interesul fiecărui deținător de cîini și de alte animale să nu le lase libere pe străzi, spații verzi sau puncte amenajate spre a-1 feri de a fi otrăviți. Dat fiind faptul că în ultimul timp s-au înmulțit cîinii vagabonzi, se impun măsuri ferme pentru distrugerea lor, cîinii fiind un veritabil pericol public.Afecțiunea pentru cîine trebuie să fie rațională. Nu trebuie să uităm îndatoririle noastre față dc colectivitatea te care trăim și să ferim în special copii de contactul . prea strîns cu cîinii.Aurel CAMĂRAȘAN medic veterinar

Ceea ce cucerește în noul film românesc treilea salt mortal'* gizor — AL G. Croitorul este dinamismul acțiunii sale, derulată într-un tempo amețitor. Acest ritm care este decisiv în economia peliculei se sincronizează inspirat cu ritmul evenimentelor istorice, cu caracterul precipitat al aces- ___________tor a, care circumscriu înrâuresc țiunea. mentul pune amprenta pe întreaga textură a este . vara anului cînd naziștii războiul, cînd nu mai a- veau nici o șansă de a ține sub ocupație țara noastră.Pe acest fundal al încleștărilor dramatice se profilează o poveste de spionaj palpitantă, pornind de la o cîrcumstan- i ță fundamentală : un sa- : vânt român face o des- : coperire de mare valoa- i re de care sînt deopotri- i vă interesate serviciile de ; spionaj engleze și ger- : mane. Faptul că decorul i confruntării decisive es- ; te un simulacru de circ ; dă titlul filmului, cu o i declarată rezonanță sim- ; bolică: în acrobatică, al i treilea salt mortal este i întotdeauna cel hotărâtor. ; Echivalentul său. în ac- ; țiunea filmului, este un deznodămînt izvorît din condiția specifică a evenimentelor: planurile ee~ ■ lor două forțe adverse : sînt dejucate de forțele : patriotice, care intervin i la momentul oportun.

Ceea ce impresionează mai mult în „Al treilea salt mortal" este infirmarea spectaculoasă a teoriei false, în virtutea căreia filmul de spionaj ar aparține oarecum unei sfere neutre, iar elementul politic ar putea fi prezent cel mult într-o ipostază abstractă. Politizarea subiectului în acest româ- numai dimi- efec- dinCronica 
filmului
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filmnesc nu
.că nunuează tul. ci ___contră, înnobilează firele povestirii, le în realitate și un plus de lo-filmului, ancorează 1944-, le conferă pierdeau gică și autenticitate.Regizorul Al. G. Croi- toru demonstrează foarte elocvent că și această specie necesită un travaliu atent, meticulos, că, în ultimă instanță, substanța dramatică (presupunând și o ideație bine articulată) nu poate fi suplinită de spectacularul comercial. In aceeași ordine de idei, personajele nu pot fi simple figuri de hîrtie, ci oameni în carne și oaș®, capabili să facă plauzibil un conflict, un joc, în care miza este mare. Tocmai de aceea, distribuția reunește pe generic nume de prestigiu: Ion Dichiseanu, Marla Clara Sebok, Jean Constantin, regretatul Cornel Coman, Virgil O- gășanu, Camelia Zorles- cu, George Motoi, Silviu Stănculescu. Imaginea lui Alexandru Groza este o- riginală, transcriind în chip fericit intențiile regiei.

C. ALEXANDRESCU

S
1

3

Elevii claselor a H-a'B și a IV-a A de Ia Școala 
generală ar. 4 Petroșani, sub conducerea învățătoare
lor Emilia Bindea și Irina Birlalaa a prexeatat an 
frumos program artistic dedicat «Hei de 8 Martie.

Fotei Șt NEMECSEM ș.

S P O R 1- POPICK, DIVIZIA A
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Comportare sub orice critică a gazdelorDupă victoria din tur de la Timișoara și rezultatele înregistrate de popicarii petrileni pe arena proprie înaintea confruntării de duminică, nimeni dintre iubitorii acestui sport și nici chiar dintre jucători nu puteau pronostica victoria echipei Victoria din Timișoara, ținînd seama și de poziția slabă ocupată în clasamentul seriei Nord de către echipa timișoreâ-

nă. Dar spre regretul nostru, comportarea slabă a majorității jucătorilor e- chipei gazdă a determinat în final ca echipa oaspete să conducă chiar de la primele perechi și pînă la finalul întâlnirii, pe care au cîștîgat-o la o diferență de 35 p.d.Evidențieri din echipa locală merită doar loan Popa cu 836 p.d. și Constantin Do brică 829 p.d. De la

oaspeți doar trei dintre jucători au depășit granița celor 800 p.d. Merită subliniată comportarea Ini Ște» fan Ștreăngă și Stelian Negru, care, jucînd pentru prima dată pe aceste piste au reușit să realizeze 837 și, respectiv. 824 p.d.înfrângerea echipei gazdă trebuie să dea de gîn- dit conducerii asociației sportive. . - S. BĂLOI
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Ședința Comitetului Politic Executiv
al

tUrmare din pag. I)practică a rezultatelor obținute în cercetarea științifică pentru utilizarea mai intensă a resurselor de energie neconvenționale, concomitent cu recupe- inte- refo-rarea și utilizarea grală a resurselor losihile. JComitetul Politic cutiv a dezbătut, de menea, raportul îndeplinirea cercetare voltare tehnologică și introducerea 'progresului tehnic în economia na- . țională în anul 1980.Activitatea desfășurată anul trecut, în acest domeniu, de către ministere, centrale, institute de cercetări și întreprinderi, a contribuit la dezvoltarea și modernizarea industriei, agriculturii și a celorlalte ramuri ale e- conomiei naționale, la valorificarea mai bună a materiilor prime și materialelor, la diversificarea sortimentală a producției și la îmbunătățirea calității acesteia, la ridicarea productivității muncii, Ia creșterea exportului și reducerea importului. Au fost relevate succesele obținute în înfăptuirea o- biectivelor de dezvoltare tehnologică, în activitatea de tipizare și standardizare a produselor.Subliniind necesitatea intensificării cercetării științifice în strînsă legătură cu cerințele economiei naționale, Comitetul Politic Executiv a indicat Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, ministerelor și centralelor, Comitetului de Stat 
al Planificări; să acționeze mai ferm! pentru scurtarea duratei aplicării în producție a progresului științific și tehnic și generalizarea rapidă, la sca
ră națională, a realizări
lor tehnologice deosebi
te, în scopul reflectării lor cît mai larg în producție, în creșterea productivității muncii și a eficientei. în valorificarea superioară a potențialului 
tru economic.

' i In continuare a examinat Raportul yind asigurarea și trolul calității produselor șl activitatea de metrologie în anul .1980. Acțio- nindu-se în spiritul hotă- rîrilor Congresului al KII-lea al P.C.R,, al sarcinilor și indicațiilor date' de tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost obținute rezultate bune pe 11-

Exe- ase- privind planului de științifică, dez-

nos-fost pri- con-

nia ridicării continue a nivelului tehnic și calitativ al produselor. Ansamblul măsurilor luate au condus, in cincinalul 1976- 1980, la sporirea compe titivității produselor românești pe piața externă.Totodată, s-a apreciat că progresele obținute în anul 1980 nu sînt pe mă- ' sura dotării tehnice a întreprinderilor noastre, la nivelul cerințelor economiei naționale, existînd încă unități unde normele de calitate nu sînt aplicate cu cea mai mare strictețe. Comitetul Politic Executiv a indicat ministerelor, centralelor, întreprinderilor și Inspectoratului general de stat pentru controlul calității produselor să se preocupe cu toată răspunderea de îmbunătățirea conti- produse- acest sens, este să se asigure pre-nuă a calității lor. In necesar gătirea temeinică a fabricației, dotarea locurilor de muncă cu mijloacele de măsurare și utilaje specifice, verificarea atentă și probarea tuturor sub- ansamblelor și produselor, organizarea mai riguroasă a producției și a muncii, respectarea strictă a disciplinei tehnologice, crearea tuturor condițiilor de depozitare, conservare, manipulare și transport al produselor, întărirea exigenței la trolul mărfurilor import.Comitetul Politic cutiv a analizat, de menea, Raportul privind evoluția prețurilor și tarifelor pe anul care a încheiat 1976-1980.S-a subliniat ceastă perioadă le cu amănuntul le au evoluat strict controlate, să legătură cu derile de ridicare a nivelului de trai al populației. Creșterea cu 8 la sută a indicelui de prețuri pentru întreaga perioadă 1976-1980 corespunde unui ritm mediu anual de 1,6 la sulă, ceea ce comparativ cu evoluția prețurilor din alte țări scoate în evidență caracterul stabil al prețurilor din economia noastră. Ca urmare a succeselor obținute în dezvoltarea economiei naționale, a sporirii importante, {peste prevederile cincinalului, a veniturilor populației, precum și a politicii de menținere nemodificatăa prețurilor cu amănuntul la produsele de bază

con- dinExe- ase-
trecut, an cincinalula-că în prețuri* și tarife- în limite în strîn- preve-

s-a înregistrat o sporire însemnată a puterii de cumpălare a veniturilor populației, - asigurindu-se o creștere a retribuției reale cu 29 la sută față de 18-20 ia sută cît era prevăzut în directivele celui de-al XI-lea Congres al partidului.Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri care să asigure și în viitor evoluția prețurilor în limitele planificate și respectarea fermă a Legii prețurilor. S-a cerut consiliilor populare, celorlalte organe locale ca, în vederea realizării selor de mărfuri mentare lației in ce cu stabilite tarea producției în unitățile gospodăriile S-a indicat, nisterelor și celor cu meniul desfacerii selor să analizeze trimestrial modul cum se realizează planul prețurilor medii și planul livrărilor la fondul pieței a unor sortimente de mărfuri cu prețuri mici.finind seama de hotă- rîrea conducerii partidului și Statului ca în acest an să nu aibă loc modificări de prețuri cu a- mănuntul și tarife pentru populație, s-a cerut tuturor ministerelor, organelor centrale și locale să controleze cu strictețe nivelul prețurilor și tarifelor, nici o creștere de sau tarif rectă sau înlocuirea xistente, lității sau livrarea sortimente mai într-o decît nuluj lației. relor, centrale, întreprinderilor, consiliilor populare să acționeze cu toată fermitatea pentru reducerea în continuare a cheltuielilor de producție, îndeosebi materiale, pentru creșterea productivității muncii, sporirea rentabilității tuturor valorificarea 
a resurselor, înfăptuirii cu 
a Politicii ridicare a trai material și al întregului nostru popor.In continuare. Comitetul Politic Executiv a luat în discuție Programul de măsuri privind aniver-

în viața clasei muncitoare, a in- popor, care a o etapă în
la ridicarea a acți- oniu- noas-

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Iarba crește pi- nă la Bobby rea: .seriile

organe locale ca, resur- agroăli- popu- să apli-necesare acest an, strictețe măsurile privind dezvol- agricole socialiste și populației.totodată, mi- ,producătoare sarcini în do- produ-

prețurilor și tari- să nu se admită Preț sub formă di- indirectă, prin produselor e- degradarea ca- unor scumpe proporție mai mare prevederile pla și cererea!* popu-S-a cerut ministe- celorlalte organe

unităților, superioară în vederea consecvență partidului de nivelului de spirtiual

.4

noua, mișcarea demo-
i, co- du- idea-

sarea, în mai 1981, a 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român, e- veniment de însemnătate istorică noastre tregului marcatsuperioară, revoluționară și cratică din România, muniștii preluînd și cînd mai departe i’lurile luptei de eliberare națională și socială a poporului nostru, cele mai bune tradiții ale mișcării muncitorești și socialiste. Sub conducerea P.C.R., clasa muncitoare, poporul român au străbătut un drum glorios de lupte și victorii, au înfăptuit mărețele țeluri ale revoluției de eliberare socială și națională, antiim- perialistă și antifascistă în patria noastră, au asigurat transformarea democratică și socialistă a societății, au pus temelii trainice României socialiste de azi, ca țară prosperă, liberă, independentă și suverană. Comuniștii, oamenii muncii, întregul nostru popor cinstesc împlinirea a 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român ca pe o mare sărbătoare națională.Comitetul Politic Executiv își exprimă convingerea că, în întîmpinarea acestei glorioase aniversări, organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, instituțiile culturale și de învăță- mint vor desfășura o largă activitate pentru unirea eforturilor oamenilor muncii din industrie, construcții, transporturi, agricultură, comerț și servi- *ai, din domeniul științei, artei și culturii, în vederea realizării sarcinilor ce le revin din planul pe anul 1981, a punerii unei baze trainice îndeplinirii cu succes a prevederilor întregului cincinal.Activitatea politico-ide- ologică, manifestările: cul- tural-ariistice *vor pune în evidență cu pregnanță semnificația istorică a evenimentului, lupta comuniștilor pentru libertate și dreptate socială, instaurarea puterii luționar-democratice Înfăptuirea noii sociale, vor înfățișa larg de poporul conducerea . . construcția socialistă, glorioasele tradiții internaționaliste ale clasei noastre munciloare, ale parti-

dului său de avangardă contribuind conștiinței socialiste maselor, la nobila Une de formare a lui nou în patria tră.Aniversarea a șase decenii dc la crearea Partidului Comunist Român va contribui la întărirea unității întregului nostru Popor, la cimentarea frăției oamenilor muncii români, maghiari, german; și de alte naționalități, la cultivarea spiritului, patriotic al tuturor celor ce muncesc. De asemenea, a- cest important eveniment trebuie să ducă la întărirea solidarității militante cn clasa muncitoare și oamenii muncii din celelalte țări, cu toate popoarele lumii, în lupta, pentru pace, democrație, independență națională și progres social. Intîmpi- narea gloriosei aniversări a partidului va determina o mobilizare și ma; puternică a tuturor energiilor creatoare ale societății noastre pentru înfăptuirea liotăririlor Congresului al XH-lea, a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Comitetul Politic Executiv a hotărî t convocarea Plenarei Comitetului Central al partidului în ziua de 25 martie a.c,
, ☆ ; : < V; >Comitetul Politic Exe cutiv a rezolvat, de ase menea, o serie de proble me curente ale activității de partid și de stat.
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anunță:
organizarea unui concurs pentru ocupa 

rea postului de

geologice 
Deva

pentru revo- și orînduiri ... ■ . . »e succesele o.bținuțe nostru sub partidului în

ZlCTU-aLil^lTE^ ÎN LU/HE1
O. N. U.

in R. D. E. Dezbateri în privința conflictelor 
dintre Liban și Israel

— mecanic șef — la Secția de foraj din 
Bărbăteni — Valea Jiului.

Condiții <je studii și vechime : inginer 
electromecanc și 5 ani vechime in speciali
tate.

Concursul va avea loc la Sediul I.P.E.G.H.
Deva, strada Minerului nr. 2, în ziua de 15 
martie 1981, ora 8.

Informații la telefon 11560, Deva, interior 
132 sau 138.

Mica publicitate
BERLIN 10 (Agerpres). Tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. • al P.C.R,, prim-ministru al guvernului Republicii Socialiste România, a sosit marți, într-o vizită oficială de prietenie în Republica Democrată Germană, la invitația tovarășului Willy Stoph, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Socialist Unit din Germania, președin-

tele Consiliului de Miniștri al R.D.G.
★La scurt timp după so- Ilie Ver- al făcut tova- pre- de

sire, tovarășul deț, primul ministru guvernului român, a o vizită protocolară rășului Willy Stoph, ședințele Consiliului Miniștri al R.D.G.Au fost de față la vedere ambasadorii două țări.

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a întrunit, luni seara, pentru examinarea plîngerii Libanului în legătură cu recentele atacuri armate ale Israelului asupra teritoriului libanez. Reprezentantul permanent al Libanuluila O.N.U. a arătat că actele tă cu Israelul" repetate de violență din sudul Libanului „s-au trans- foi-mat într-un război constant și continuu care amenință atît pacea mondială.

cît și securitatea celor 6000 de militari din Forța Interimară a Națiunilor finite în Liban (UNIFIL)", el a cerut Consiliului de Secit- ritate „să inițieze un mecanism de pace în Liban și, mai precis, pe frontiera internațională recunoscu-
între-celor

Dezbaterile Consiliului de Securitate pe această temă au fost suspendate, fără a se stabili data reluării lor. ■ -

VIND Fiat 850. albastru, cutie viteză nouă, motor cota zero, stare excepțională. Adresați Iscroni, strada Cătănești nr. 20. (211)SCHIMB apartament 3 camere confort I. cartier Aeroport, strada Aviatorilor bloc 46 / 33 (blocul poștă) cu apartament centru. Informații între rele 17—21. (214)CAUT femeie îngrijire copil 1,5 ani. Informații -telefon 43716, după ora 16. (210)PIERDUT legitimație de, serviciu pe numele Ghiu- lai Gheorghe, eliberată de

cu în o-

I.M, Paroșeni. Se declară nulă. (209)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Neagoe Elena, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (212) (ANGHEL Maria împreună cu familia mulțumește cu recunoștință dr. Soba Jianu și personalului mediu sanitar de la Maternitatea Lupeni pentru reușita dificilei operații prin care i-au salvat viața și le urează multă sănătate, fericire și noi succese în nobila misiune ce o îndeplinesc. (213) i'REDACȚIA Șl ADMiNT-rtATlA i Petroșani, str. Republicii nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat). 4 2464 (secții; TIPARUL i Tipografia Petroșani str Republici) nr. 67


