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EXIGENȚE ALE ANULUI 1981 j

Mecanizare B Productivitate B Rentabilitate

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pre. ședințele Republicii Socialiste România, a efectuat în cursul zilei de marți o vizită de lucru în unități agricole din județul Mureș.T o v a r ă ș u 1 Nicolae Ceaușescu a fost însoțit de tovarășul Tosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. *,Noua vizită de lucru a secretarului general al

partidului a prilejuit examinarea, împreună cu oamenii muncii, . cu specialiștii din agricultură, cu activiști, de partid și de sțat, a mersului lucrărilor campaniei de primăvară, a modului cum se înfăptuiesc obiectivele sta. bilite pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii în acest an, în actualul cincinal.Ora 11. .Aeronava prezidențială a aterizat pe aeroportul din Tg. Mureș. In întâmpinarea secretarului

general ai partidului se a- flau tovarășul Nicolae Vereș, prim_secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R., președintele Consiliului popular iude- . țean, .membri ai birourilor județean și municipal de partid.Un mare număr de Io-: : cuitori ai municipiului Tg. Mureș — români, ma- . ghiari, germani — pre- ; zenți pe aeroport, au făcut conducătorului parti-
(Continiiare în pag. a 4-a)

Situația realizării la complexele mecanizate 
ale anului 1981

I.M, PAROȘENI

♦ Cu trei complexe 
mecanizate, s-au extras 
82 268 tone de cărbane.
+ Abatajele frontale do
tate cu complexe meca
nizate au realizat împre
ună o avansare de 309 ml.

FATĂ 
ÎM FAȚĂ

pe primele trei luni

I.M. LONEA
< Cu două complexe 

mecanizate s-au extras 
33 575 tone de cărbune 
4 Abatajele frontale do
tate cu complexe mecani. 
zale au realizat împreună 
o avansare de 86,45 ml.

Congresul Uniunii Generale 
a Sindica te lor din Româ n ia

Mai buna organizare a muncii 
la fronturile de lucru—principala 

cale de sporire a producției 
de cărbune

4 Ing. DUMITRU POPEANAȘ, șeful serviciului producție din

Marți au continuat în Capitală lucrările Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din România.In cadrul ședinței de dimineață au fost reluate dezbaterile în plen pe marginea problemelor înscrise pe ordinea de zi a lucrărilor Congresului, vorbitorii diud o înaltă apreciere cuvântării tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre

ședintele Republicii Socialiste România, document programatic de excepțională însemnătate pentru politica internă și externă a partidului și statului nostru, pentru activit ițea sindicatelor în noua etapă- de dezvoltare a revoluției tehnico-științifice, a calității și eficienței în toate domeniile vieții economice și sociale.Au luat cuvîntul tovarășii Grigore Dinu, miner,

șef de brigadă, Ia întreprinderea minieră M m u, județul Gorj, Dumitru 1- van, președintele Comitetului sindicatului de. Ia întreprinderea de canș- trucții-montaj siderurgic Călărași, Iren Szeiitkiraly, decoratoare la întreprinderea de porțelan „Iris* din Cluj-Napoca, Mihai.1 Ardeleana, judecător . la Tribunalul județean Su-
(Continuare In pag. a 4-a)

— Paralelismul, făcut între realizările obținute eu complexele mecanizate de cele două întreprinderi miniere constituie doar un punct de plecare al unei discuții pe această temă.
— Am ales cele două 

întreprinderi pentru că 
au introdus aproximativ 
în aceeași perioadă com
plexele mecanizate. Am 
vrut să evităm drept jus
tificare „lipsa de expe
riență". Vă rugăm însă

idruf C.M.V.J. relatează
să vă referiți și la alte 
situații care suportă mai 
bine comparații.— Din acest punct de vedere ai experienței, comparația este justificată. Diferă însă condițiile tectonice. In cadrul aceleiași întreprinderi, însă, mina Lonea, sînt două complexe de același tip care funcționează în aceleași condiții geotectonics. Cu unul se obțin rezultate bune, iar la celălalt rezultatele

nu sînt la nivelul primului. Ceea ce determină a- ceste inegalități este organizarea în Cadrul brigăzilor care diferă destul de mult. Cojocaru este un vechi frontalist, cu o bogată experiență și obține realizări, în productivități, peste nivelurile planificate. O altă cauză a acestor di-
, Dorin CHETA

(Continuare in pag. a Z-ai

Brigada condusă de. minerul Radu C. Ion de Ia sectorul V al I.M. Petrila.

„Luna cărții în 
întreprinderi și 

instituții"Manifestările ediției a VI-a a „Lunii cărții în întreprinderi și instituții", integrate in Festi. valul național „Cântarea României11 și dedicate a- niversării a 60 de ani de la .crearea Partidului Comunist Român, \ continuă să se desfășoare în întreprinderi, biblioteci și librării din Valea Jiului. In cadrul actualei „Decade a cărții social-politice11 
la biblioteca din Lupeni a fost prezentată expune
rea „Planul de dezvolta, 
re economico-socialâ a 
României, grandios pro
gram pentru edificarea 
multilaterală a patriei 
noastre socialiste'. La căminul nr. 3 al întreprinderii miniere Vulcan, este organizată astăzi dezbaterea -Contribuția Parti
dului Comunist Român ia 
dezvoltarea materialismu
lui dialectic și socialismu
lui științific" la care participă mineri, maiștri si tehnicieni.

Calificativul calității apartamentelor îl dau locatarii

Magistral ghid de orientare a sindicatelor 
spre o activitate calitativ superioară

Milioane de oameni ai muncii din țara noastră au urmărit cu viu interes, 
profundă satisfacție și deplină aprobare magistrala cuvîntare a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la deschiderea lucrări, 
lor Congresului U.G.S.R. Consemnăm opinii ale organizatorilor de grupă, pre
ședinți de secții ?i comitete sindicale despre largul ecou ce.l au în Valea Jiu
lui strălucitele idei ale cuvîntării secre tarului general al partidului, despre a- 
cest inestimabil ghid de orientare spre o activitate calitativ superioară -a celei 
mai largi organizații de masă a oamenilor muncii, în noua etapă de dezvolta
re economico-socialâ multilaterală a patriei.

Răspuns mineresc—mai mult cărbuneDin amplele și prețioasele Orientări date de la tribuna înaltului forum al oamenilor muncii de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, am reținut în mod deosebit cerință ca in noua etapă de activitate sindicatele să-și implice plenar rolul în viața econ°mico-socială. Grupa noastră sindicală a hotărît să materializeze această indicație revoluționară, în sectorul IV al minei Petrila,' în două importante direcții : sprijinirea programului de introducere a mecanizării în a- batajele sectorului și pregătirea forței de muncă. In sector a fost introdus în acest an, la abatajul brigăzii conduse de minerul Gavrilă Mihai, un complex mecanizat S.M.A.-2. Cu ajutorul acestui

modern utilaj fabricat la I.U.M.P., brigada a depășit, în luna martie, planul cu 1406 tone de cărbune pe seama unui randament Ce depășește cu peste 3 tone/post nivelul planificat. Sectorul IV, ia rindul lui, a încheiat luna martie cu o depășire a sarcinilor de peste 1100 tone. Vom milita și acționa în continuare pentru extinderea în colectivul nostru de muncă a experienței înaintate în folosirea mecanizării astfel ca angajamentul sectorului de .a realiza 1000 tone de cărbune depășire pe luna aprilie să devină fapt împlinit, în cinstea glorioasei aniversări a partidului
Ștefan TOMA, 

maistru minier, organizatorul grupei 
sindicale, sectorul IV, I.M. Petrila

Satisfacții, dar și nemulțumiri 
în cartierul BărbăteniAproape zilnic la Lupeni,, ,in cartierul Bărbăteni, se mută noi locatari. Numai în primul trimestru al acestui an s-au dat în folosință apartamentele din blocurile 17, 16 și 11. Alte citeva zeci de a- partamente sint tie gata de recepție, fie recepționate, urmind să le ocupe cetățenii. Cel mai tînăr cartier al orașului și-a a- sigurat de pe acum și cite va dotări strict necesare, cum sini un magazin alimentar cu autoservire și unități de desfacere a mărfurilor industriale. In peisajul dominat încă de organizările de șantier ale constructorilor au a- părut primele semne de viață citadină, de preocupări gospodărești. Cîțiva cetățeni au început. să niveleze terenul pentru

a amenaja zone verzi. Toți cei cu care am vorbit au ținut să-și exprime satisfacția că au primit a- partamente noi, spațioase. cu grad de confort sporit. Există însă, dincolo de această satisfacție, unele neajunsuri care întunecă pe alocuri bucuria locatarilor. Despre ce este vorba ? Despre calitatea unor lucrări executate de constructori ! „M-am bucurat mult că am primit un apartament nou — ne spunea minerul conj- bainer Vasile Sticiu, care lucrează la sectorul I al I.M Uricani — dar din 27 martie, de eînd am primit cheile apartamentului 17 din blocul 11 n-am reușit să mă- mut încă“. De ce ? Fiindcă multe

„probleme mărunte" nu sînt puse la punct.., Constatăm că pe alocuri la. vanul prezintă pete de u- mezeală. Apa nu curge la robinete. Tencuieli le din zona unor uși sint finisate de mântuială. La ușile cămării și debaralei ' lipsesc mânerele. „Abia ieri, ne informează Vasile Sticiu, s-a repșit să se execute bran.șajea curentului electric la a- partament...".Alături, la blocul 17, acupaț de 140 de familii, am întîlnit aspecte asemănătoare. La intrarea în casa scărilor II, VI și VII în loc de trepte se. află niște improvizații confecționate din cofraje șl resturi de bolțari. Oare, cum au trecut peste a-
Viorel STRAUȚ

(Continuare In pag. a 2-a)

Ne vom organiza 
temeinic muncaOrientările de . o inestimabilă valoare practică date' de secretarul general al partidului, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, în cu- yîntarea la deschiderea lucrărilor Congresului U.G.S.R. vizează îmbunătățiri "de o imensă amploare în activitatea sindicatelor. La specificul activității noastre de constructori de utilaje și mașini miniere, am reținut cerința ca sindicatul Să mobilizeze potențialul tehnic și uman al colectivului pentru creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor, economisirea materialelor și energiei. De aceea grupa noastră sindicală va acționa, în secția prelucrări la rece mecanică I, a I.U.M.P., pentru aplicarea cu rezultate bune a acordului global care s-a introdus aici înce-

pind cu luna aceasta. Cele 6 brigăzi mai mici au fost contopite în 3 formații mari, puternice pe care le sprijinim să crească productivitatea muncii, să realizeze toate celelalte o- biective ale acordului global și să beneficieze de a- vantajele acestui sistem superior de retribuire si stimulare materială. Alături de această preocupare, grupa sindicală va pune accentul pe reducerea consumului de materie primă și materialelor,. astfel ca celor 20—30 tone de metal . economisit în trimestrul I 1981 să le majorăm cu alte importante canti-i tați.
Martin AMBRUS, 

șef brigadă strungari, or
ganizatorul grupei sindi
cale, secția prelucrări la 
rece, mecanică I, I.U.M.P.
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I n organizațiile de sindicat

ATELIERUL DE ZONĂ
• NOI .ANGAJAMENTE

Valoroase initiative
la Complexul C.F.R. Petroșaniîn intimpinarea zilei de 1 Mai Și a celei de Partidului Comunist Român, Congresul tului din

a reușiț să antreneze masa de lucră- a 60-a aniversări a creării tori-feroviari în realizarea și depășirea sarcinilor de plan, în economisirea și recuperarea materialelor și combustibililor, în soluționarea problemelor sociale.mecanicii Arcadie Abru_ dean, Iosif Veg și Ion Burlacu, mecanicii ajutori Ion Sereș, Emil D.m- ciu și Ion Coșoreanu
REVIZIA DE VAGOANE

cinstindU.G.S.R., comitetul sindica- Complexul C.F.R. Petroșani
REMIZA

DE LOCOMOTIVE
• preocupări pen. 
TRU ECONOMISI RF, A 
COMBUSTIBILULUI

'După cum ne.a mărturisit conducătorul colectivului Atelierului de zonă, tovarășul Dumitru Sinîionescu, „Oamenii muncii de aici s-au angajat ca în prima decadă din yeastă lună să repare un număr de 20 vagoane fizice peste plan și să reducă imobilizarea vagoanelor în reparații cu 20 la sută. De asemenea, grupa sindicală, sub conducerea organizației de partid, a hotărî! să repare într-o lună 28 de vagoane C.F.R. cu mate, rial economisit, ceea ce reprezintă planul uneizile, echivalând intr-un an cu realizarea unoreconomii de 36 288 lei".< -......... —(Urinare din -pag. I)

La Remiza de locomotive C.F.R. Petroșani a ’tost lansată inițiativa a. vînd ca obiectiv o Zi pe 
lună locomotivele Diesel 
nr. 851 și 833 să consume 
combustibil economisit. Se scontează ca în acest fel să se realizeze o e- conomie de 24 tone combustibil pe an echivalând cu 53 520 lei. Cine materializează obiectivele inițiativei? Pe cele două locomotive vor lucra 12 perechi de mecanici de locomotivă și mecanici a- jutori; pe locomotiva Diesel nr. 851 mecanicii Miron Munteanu, Vaier Mihai și Virgil Lupulescu, mecanicii ajutori Ion Dragotă, Aurel Florea și Sigismund Stoica, iar pe locomotiva Diesel nr. 833

• AMENAJĂRI VIZÎND 
ÎMBUNĂTĂȚIREA CON. 
DIȚIILOR DE MUNCAPentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale curățitoarelor de vagoane, la Revizia de vagoane; C.F.R, Petroșani, șeful dg tură Ion Florescu a inițiat amenajarea unui local de serviciu pentru aceste muncitoare fero. viare. Amenajările în încăperea localului au demarat, la ele partlcipînd tîmplarul Dumitru Bariu, vopsitorul Ion Dumi- trelea și alți lucrători feroviari de la această u- nitată. Finalizarea lucrării este prevăzută pentru sfîrșitul lunii aprilie.

Ing. Rodica ARDELEAN,

ferehțe în realizări consideră că ar fi determinată și de modul diferit în care conducerea sectorului respectiv acordă sprijin celor două brigăzi.in condiții similare celor ___existente mina : funcționează — com plexele de 
ia Lupeni. .Minerii două abataje de la Lonea ar trebui să

nte~”ia X~wr* în : Lonea,onează 1 ~ celor mina ... ______ urme-ze exemplul de organizare oferit de ’ brigăzile Lupeniului unde oamenii sînt specializați pe operațiuni. Lonea merge pe principiul că fiecare trebuie să se priceapă la toate. Or, rezultatele obținute infirmă acest principiu.
— Ne puteți oferi și 

alte exemple „față in 
față'?— Minele, Uricani și Pa- roșeni exploatează același tip de complex pe același strat — 18 —, in condiții aproape identice. Dar Pa- roșeniul, ai cărui mineri au fost în schimb de experiență I', mina liiicani pentru a se familiariza cu utilajul, cu introducerea, montarea și exploatarea lui obțin acum o productivitate superioară celei de la Uricani cu peste două tone pe post. Repet, condițiile de zăcămint nu diferă prea mult. Și aici organizarea lucrului în formații, la front, își spune cuvântul. Mai mult, dacă nu se ih- tervinea cu soluții din partea specialiștilor combinatului — soluții pe care le puteau găsi la vremea respectivă și cadrele tehnice de la mina Uricani — complexul era gata să fie scos din abataj anul trecut.Un alt exemplu de con-

Peste 20 arbuști de 
arbori ornamentali au 
plantat, în fața blocului, 
cetățenii de pe strada 
M-uncii nr, 6 Uricani,

Foto : Gh. OLTEANU

repet, a i vi- mulțumi-

diții similare, dar fructificate diferit, ar fiî n t r e cele existente la mina Petrlla și Vulcan, Deși condițiile oferite de stratul 3 de .la Vulcan sînt mai bune decît cele de la Petrii», aici nu se încearcă mecanizarea complexă. In Petrila se obțin în condiții, mtrege rezultate țoare.
— Tovarășe inginer, ca

re este, după părerea 
dumneavoastră, principa-, 
Ia cale de creștere a 
producției la complexele 
mecanizate de la între
prinderile care încă nu 
obțin rezultate la nive
lul dorit.— Mai buna organizare a muncii la fronturile de lucru, a brigăzilor —, a- ceasta este principala cale a sporirii producției de cărbune la complexele mecanizate. Nu se poate pune problema lipsei de experiență și, chiar acolo unde lipsește experiența. trebuie ca la nivelul întreprinderilor miniere să se organizeze schimburi de experiență cu șefii de brigadă și șefii de schimb. Trebuie ca fiecare unitate să preia ceea ce este mai 

bun de la altele. Așa, de exemplu, multi ar avea de învățat din experiența Lupeniului în ceea ce privește coordonarea activității electromecanice de la nivelul conducerii unității și pînă la nivelul meseriașilor și mai ales în ceea'ce privește răspunderea personală. Esențial, însă, în toată activitatea de la complexele mecanizate ră- mîne omul.
<$> CORUL TINERETU-Petro- șani, câștigător al fazei județene a formațiilor artistice corale de amatori, des- ; în vederea participării, la șfîrșitul acestei luni la faza interjudețeană. Repetițiile se desfășoară într-o sală a uzinei special destinată acestui scop.

< Ulii». t 1AT.
LUI de la l.U.M,

| fățoară pregătiri zilnice h 
ki

Tînăra educatoare Ileana Plugar urmărește activitatea micuților „șoimi" 
din grupa mare B, de la grădinița cu program prelungit din Vulcan, la o oră 
de desen. Foto : Ștefan NEMECSEK

în curînd Vacanja de primăvară a elevilorAl doilea trimestru al anului de invă. țămînt se apropie de sfîrșit: sîmbătă, după ultima oră de curs, va începe var canța de primăvară, meritată perioadă de odihnă și recreere pentru elevi. Coordonatele acestei vacanțe în Valea Jiului au fost sintetizate într-o convorbire cu prof. Mircea Baron, președintele Consiliului municipal al organizației pionie.■ rilor.— Vacanța de primăvară a pionierilor și elevilor se desfășoară într-o perioadă în care întreaga noastră națiune socialistă întâmpină. cu fapte de muncă și riianlfestări politico.educative, glorioasa aniversare a 60 de ani de la crearea Partidului Comunist Român Activitățile apropiatei vacanțe vor avea loc sub a- cest generic și vor contribui, prin conținutul lor la educația tinerei generații șl reconfortarea după un trimestru de eforturi intelectuale. O primă acțiune, tradițională în Valea Jiului, o constituie întîlnirile pionierilor eu activiști de partid cuprinse în genericul ^Raportam cu mîndrie partidului". Activități desti- i nate odihnei și recreerii elevilor, concepute Și organizate diferențiat, în orașele municipiului, în școli și casele pio-

merilor, vor fi inițiate în cluburile vacanței unde se vor învăța cântece patriotice și revoluționare, vor avea loc dimineți de poezie, spectacole și expoziții pentru mineri, în sălile de apel. în prima zi a vacanței, 13 aprilie, se va desfășura, Ia Deva, faza republicană a Festivalului național „Cântarea României", la care participă și formații sie pionierilor și elevilor din Valea Jiului, Tot în această perioadă are Toc și etapa na. țională a concursului pe materii.
— în acest anotimp organizarea unor 

activități în aer liber stimulează intere
sul și participarea pionierilor și elevilor. 
Spre ce manifestări vor fi atrași de a- 
ceastă dată î— în primul rînd spre acțiuni de muncă patriotică, continuând, astfel, preocupările șl responsabilitățile lor în buna gospodărire și înfrumusețare a localităților. O altă direcție o reprezintă competițiile sportive, caracteristice vacanței de primăvară : handbal (trofeul „Diamantul negru") și fotbal (cupele „Aurel Crâșme" și „Teodor Paraschiva". pe grupe de vîrstă).

T. SPĂTARU

RĂSPUNDEM 
CITITORILOR

+ M. BACINSCHI, A. 
ninoasa: Și totuși, numai de la depozitul din Petroșani veți putea procura — cînd vor exista — materialele de construcții necesare — var, ciment, etc. Nu cunoaștem altă posibilitate locală.

DESIDERIU DAR» 
LACl, Lupeni: Ultima temă a fost' greșit aleasă, iar modul —> general —, și mai ales „tonul" în care se face o egalitate între reziduuri și... reziduuri nu Sînt indicate.

Satisfacții, dar și nemulțumiri in cartierul Bărbăteni
(Urmare din pag. f)cestea comisiile de recepție ? Pe sub rama geamului din sufrageria apartamentului 129, locuit de familia cu trei copii pre-’ școlari a lui Simion Ce_ tean, maistru la l.F.A. Vîscoza, se poate vedea.., afară. Tencuiala executată este de mântuială. Calitatea tencuielilor lasă mult de dorit, după cum am putut constatași la alte apartamente, „De la 1 februarie de cînd s-au dat în primire apar-

tamentele — ne informează maistrul minier pensionar Mihai Pavlovschi, locatar al apartamentului 131 și responsabil al comitetului de bloc — am avut mereu reclamații în legătură cu rețelele de apă. In ultima săptămî. nă din luna martie, tijnp de trei zile, apartamentele de pe scara a VH-a au rămas fără apă potabilă, S-a spart o conductă la subsol și sesizarea nqastră la conducerea șantierului 4 Lupeni al T.C.H. .(care are obligația

să execute lucrările îri sîntx tencuiți și nici tera- garanție!) nu a găsit înțelegerea cuvenită decît după repetate insistențe".De Ia locatari a» fost reținute taxele, dar nu li s-au asigurat toate serviciile. Apă caldă nu primit în nici unul cele 140 apartamente ..ale blocului 17. La blocul *13, în bucătăriile uneia din scări n-au fost montate încă chiuvetele. Pereții exteriori ai blocului 15 sînt tencuiți doar... in față, iar în spate, la cealaltă parte a blocului nu

s-a cin

♦ CONCURS PIONIE- LUI, In vederea meciului 
RESC INTERJUDEȚEAN. In față a peste 700 de pionieri. cadre didactice si părinți a avut loc. duminică' 5 aprilie' 1981 Ia Casa de cultură Petroșani proba cultpral-artistica a întrecerii dintre județele Hunedoara și Timiș, „Călătorii spre viitor'*. Concursul a fost înregistrat și va levizat duminică 12lie. fi te- apri-

PEN-♦ O VESTE BUNA
TRU IUBITORII RUGBIU-

cu Italia din cadrul campionatului european la lotul național ău fost con- vocați trei dintre .jucătorii echipei Știința Petroșani. Alături de consacratul Bu- can au : intrat în vederile selecționerilor pentru a- ceastă partidă și pentru cea cu Spania (Madrid. 26 aprilie) . Ștefan Constantin și Dobre Petru — Dorobanții; Le dorim succes !
> CONCURSUL PIO

NIERILOR POMPIERI.Compania de pompieri

din Petroșani a zilele trecute concursul pionierilor pompieri de la toate școlile generale din Petroșani și Aninoasa. Proba practică a concursului a constituit-o ștafeta 4 x 20 m pînă la obiectivul flăcări și alta teoretică cunoașterea tradițiilor luptă ale pompierilor măsurile de prevenire stingere a incendiilor.pă o confruntare strînsă, primele trei locuri au revenit în ordine echipelor de la școlile generale

găzduit, nr. 1, nr. 2 și nr. 7 din Petroșani cu cîte 131, 130 și, respectiv. 113 puncte. E- chipajul Școlii generale nr. 1 va reprezenta orașul Petroșani la faza municipală a concursului pompieri care vade loc la sfîrșitul acestei luni. si (I. șiDu-foarte
CU pionieriloravea

JITEA, coresp.)
Rubrică redactată de

Constantin GRAURE

I

sele nu sînt tencuite. Dar locatarilor le-au fost repartizate apartamentele.., O problemă căreia trebuie să i se dea atenția cuvenită o constituie lipsa containerelor pentru gunoiul menajer. Locatarii noilor blocuri trebuie să străbată sute de metri (și de cele mai multe ori renunță) pînă la contai- nerele care sînt amplasate... în zona stației de autobuze... Or, în condițiile de încălzire a vremii este ușor de imaginat ce înseamnă risipirea și ne- ridicarea la timp a resturilor, menajere...In zona cartierului Bărbăteni se cere decimai multă din partea lor și a secției de gospodărie comunală și loca- tivă față de cerințele noilor locatari. Evident, aici sînt încă mulțe probleme de rezolvat. Dintre acestea, cele mai sus menționate cer o rezolvare promptă pentru ca oamenii să beneficieze „fără probleme" de apartamentele ce le-au fost repartizate.

receptivitate constructor i-
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I _____ ____
j ticntâ a tuturor oamenilor muncii în activitatea |

I

I . .
I gile și hotârîrile de stat și de partid, asupra | 
• conducerii tuturor domeniilor de activitate. \ 

i
1

Sindicatele trebuie sâ asigure unirea conș
( 
y

de dezvoltare economico.socialâ a țârii și, tot. . 
odată, sâ acționeze pentru întârirea controlului I 
organizat desfâșurat de clasa muncitoare, de î 
oamenii muncii asupra felului cum se aplică le- J

_ _________________________-______ ___________.. *

NICOLAE CEAUȘESCU J
(din Cuvîntarea la Congresul U.G.S.R.)

NICOLAE CEAUȘESCU

Organizațiile de sindicat de la unitățile de preparare

Cadru de largă participare a oamenilor muncii 
la îndeplinirea exemplară a planului la cărbune

Noua

în cinstea apropiatelor sărbători din luna md’> a înaltului Forum al sindicatelor ce-Și desfășoară lucrările în Capitala țării, noi tei peste 3 000 de membri de sindicat de la I.P.C.V.J, raportăm însemnate sporuri de producție. Astfel, producția netă pe trimestrul I a.c. a fost depășită cu 4237 t, la brichete plusul este 5336 tone iar în luna martie planul la cărbune pentru epeș a fost depășit cu 511 tone, cifre și cantități la realizarea cărora grupele sindicale, conduse și îndrumate direct de organele și organizațiile de partid, și-au adus o contribuție hotăi'îtoare. Pe primul plan al muncii sindicale punem stimularea spiritului creator, a inițUti* velor, generalizarea experienței înaintate a fruntașilor în întrecerea socialistă. Ne ocupăm îndeaproape de, crearea unor condiții tot mai bune de muncă și viață oamenilor muncii, condiții care sînt fidel reflectate înnumărul apartamentelor, al biletelor de odihnă și tratament precum și al organizării timpului liber al celor ce muncesc. Urmărim ' cu perseverentă ca în fiecare formație de lucru să existe preocupări

stăruitoare pentru aplicarea noului mecanism eco. nomico-financiar, întărirea ordinii și disciplinei, pentru economisirea materiilor prime, a energiei și combustibilului. Deficiențele. care mai au loc, în unele formații de lucru, constituie pentru comitetele de secție și birourile », grupelor sindicale priori-este tăți ale muncii politicU-e-ducative de zi cu zi, stimu- iînd pretutindeni climatul de angajare, și responsabilitate pentru eliminarea neajunsurilor și îndeplinirea exemplară a planului.■Acum, în plină desfășurare a lucrărilor Congresului U.G.S.R., membrii de sindicat de I» I.P.C.V.J. sînt puternic mobilizați pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan, pentru ridicarea activității sindicale la nivelul cerințelor de calitate ale actualului cincinal. Acționăm cu hotărîre pentru a întîmpl- na ziua de 1 Mai și aniversarea a șase decenii de lă făurirea gloriosului nostru partid cu succes prestigioase în întrecerea socialistă, sporindu-np contribuția la ridicarea țării noastre pe noi culmi de civilizație și progres.
Stelian COROBE A, ’ 

președintele comitetului de 
sindicat I.P.C.V.J.

t

1

CINSTIM 
CONGRESUL CU 
FAPTE DE MUNCĂ 

REALIZĂRI
• în trimestrul I al 

anului, producția netă a 
fost depășită cu 4237 
tone

• în aceeași perioa
dă planul la brichete a 
fost realizat în propor
ție de 105,5 Ia șută

• în cele trei luni 
care au trecut din acest 
an, la indicatorul chel
tuieli materiale la 1000. 
lei producție marfă, s-a 
obținut o economie de 
peste 2 000 000 lei

• De la începutul a. 
nului pînă în prezent, 
la nivel de I.P.C.V.J, 
s-au economisit peste 
200 tone combustibil și 
500 000 kWh energie 
electrică

• în cinstea Congre. ' 
Sulul au fost realizate , 
peste prevederile lunii 
martie peste 500 tone 
cărbune cocsificabil.

INIȚIATIVE

Creația noastră proprieO nouă propunere s-a împlinit, aceea de a centraliza și comanda de la un pupitru unic de comandă mașinile din cadrul secției spălare de ’a preparația Petrila. Colectivul formației electrice a conceput si realizat dispozitivul de comandă (în fotografia alăturată). Astfel s-a realizat concentrarea într-un singur turor comenzilor care înainte erau dispersate, imposibil de a fi urmărite; acum toată instalația este

De la pupitrul de comandă al secției 
spălare de la Preparația Petrila se coor
donează funcționarea corespunzătoare a 
utilajelor.

Foto: Cristian ȘTEFANpunct a tu- coordonată și de un singur jul și piesele ale întregului fost realizate local prin autodotare.
manipulată om. Monta- componente pupitru auPe plan

Autoconducerea muncitorească 
la modul concret? practicCongresul sindicatelor din România, larg Forum democratic al întregului nostru popor, este omagiat de oamenii munpii de la I.P.C.V.J., de cei care înnobilează roadele muncii minerilor, cu deplină angajare, mobilizați exemplar pentru realizarea și depășirea sarcinilor asumate în întrecerea socialistă. Succesele obținute în primul trimestru al cincinalului revoluției tehnico-științifioe dove- dese cu prisosință participarea oamenilor muncii de aici la actuU autocon-, ducerii și autogestiunil. Acționînd în triplă calitate — proprietari, producători și beneficiari —> preparatorii de la unitatea noastră obțin zi de zi însemnate sporuri de producție. De pildă, preparatorii de la Lupeni au depășit, chiar din primă zi a Congresului, sarcinile la cărbunele coesi-

Ing. Nicolae VALCEA, 
directorul I.P.C.V.J.ficabil cu 100 de tone, cei de Ia Coroești rea-. lizează în medie, zilnic, planul la brichete în proporție de 102,8 la sută.Paralel cu înfăptuirea indicatorilor de plan, organizația de partid, consiliul oamenilor muncii se ocupă de rezolvarea propunerilor făcute de către oamenii muncii în adunările de partid, în adunarea generală a reprezentanților și cele de "grupă sindicală, propuneri care au fost de altfel cuprinse în contractul colectiv de muncă. Dotarea cu aparatură necesară a cabinetelor de protecție a muncii, modernizarea și extinderea arapului social de la Lupeni, Coroești și Petrila sînt doar cîteva din propunerile făcute de preparatori care se află

în curs de materializare. In prezent se finalizează o altă propunere făcută în adunarea generală a reprezentanților și anume cea cu privire la dotarea și montarea în secțiile de preparare a unor aparate de determinare rapidă a cenușii. Această măsură este menită să conducă atît la îmbunătățirea calității cărbunelui cit șl la re- ducerea timpului de sta-, ționare a vagoanelor.Firesc, la eforturile întreprinderii, la preocupările organului de conducere colectivă plivind buna desfășurare a activității de producție un sprijin substanțial și-l aduc oamenii muncii de la cele trei secții de pre-, parare. Acționînd astfel, întregul colectiv participă Ia actul autoconducerii muncitorești și implicit la realizarea exemplară a sarcinilor de plan.
• Dirigenția muncita- | 

rească
• Contul colector de 

economii al atelierului
• Fiecare cadru teh

nic să rezolve o pro
blemă tehnică echiva
lentă cu retribuția sa 
pe un an

• Să funcționăm o 
zi pe lună cu combusti
bil economisit — inițiativă lansată în timpul desfășurării lucrărilor Congresului U.GSR. de grupa sindicală le la preparația Lupeni. La stația de epurare a apelor de la Preparația Coroești se urmărește des

prinderea turtelor dintre elemenții filtrelor presă. Foto : Șt NEMECSEK 
.......... . ....................... -ț-

I
4

CE-ȘI PROPUN GRUPELE SINDICALE
Pregătirea forței de muncă

PETRU VINTAN, preparația 
Petrila. Organizația de sindicat de la pre p a r a ț ia Petrila are un rol însemnat in mobilizarea colectivelor de oameni ai muncii la înfăptuirea sarcinilor de plan, în pregătirea forței de muncă.necesare noii capacități de producție. Astfel, sînt cuprinși în cursurile de calificare și poli, calificare de aici peste 200 de oameni ai muncii. Acționînd în iu. mina indicațiilor date de secretarul general al partidului la Congresul U.G.S.R., ne vom iii- ‘ tensifica eforturile privind întărirea ordinii și disciplinei, îmbu. 
nățățirea indicilor de utilizare a utilajelor și instalațiilor din dotare. în calitate de proprietari, producători și beneficiari vom pune un accent deosebit atît pe calitatea reviziilor și reparațiilor, Pe calitatea cărbunelui spălat, cit și pe rentabilizarea întregii noas. tre activități.

Reducerea cheltuielilor 
materiale

FLORE A OLIVIU, preparația
Lupeni, Am ascultat eu deosebită atenție cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general ăl partidului, la Congresul sindicatelor și am reținut că nouă, sindicatelor, ne revin sarcini însemnate în realizarea e- xemplară a planului de producție, a obiectivelor înscrise în do. cumentele celui de-al XH-lea Congres al partidului. întrecerea socialistă ce se desfășoară aici a avut ca urinare. între altele, realizarea integrală a planului la cărbunele pentru siderurgie ca și economisirea a peste 90 tone combustibil. Ne propunem să depunem în continuare toate strădaniile pentru realizarea exemplară a indicatorului de bază — producția netă, să reducem cheltuielile materiale și să lucrăm o zi pe lună cu combustibil economisit.

îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață

IOAN DAVID, preparația Coroești. Grupele sindicale de la sec. ția noastră se preocupă de crearea unor condiți tot maj bune de mpncă și de viață, oamenilor muncii. în prezent, sub îndrumarea și sprijinul comitetului de partid pe secție, ne preocupăm de extinderea și dotarea cu aero- ' terme a băii femeilor, montarea de ventilatoare în unele ateliere Și secții, aceasta în vederea creării unui microclimat necesar. bunei desfășurări a procesului de producție. Preocupările noastre privind îmbunătățirea condițiilor de muncă sînt reflectate în reducerea cu 50% a numărului de om zile concediu medical pentru boli reumatismale. Totodată trebuie să spun că birourile grupelor sindicale Pe secție sg, preocupă de organizarea plăcută a timpului liber al preparatorilor din Coroești.Pagină realizată de Constantin GRAURE

MATES TEODOR, 
șef echipă, 

Preparația Lupeni

VOICU PASCU, 
brichetator, 

Preparația Coroești

MARIA SOCACIU, 
preparatoare,

Preparația Petrila

IOAN MARCU, 
lăcătuș specialist, 
Preparația Petrila

IOANA NEGREȚ, 
preparatoare, 

Preparația Coroești

FSANCISC GABOR, 
maistru, 

Preparația Lupeni
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j (Urmare din pag. I)

izita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU XX> v

î
l

ș

dului și statului nostru o , primire deosebit de căldu.roasă. O gardă, alcătuită din militari ai forțelor armate, membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei a prezentat onorul. Un grup de tineri și tinere, îmbrăcați în pitorești costume locale au oferit tovarășului N ic o 1 a e Ceaușescu frumoase buchete cu flo-ri. Vîrstnicii din partea locului l-au invitat să guste din plinea și sarea ospeției.Dialogul secretarului general al partidului cu oamenii muncii din agricultura județului Mureș, ca și din alte zone a țării, a_ cum în plină desfășurare 
a lucrărilor agricole primăvară, constituie grăitoare dovadă a cupării- constante a ducerii de partid și

de o preo- con- de stat, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a ridica pe o treaptă nouă, superioară, întreaga activitate din .. agricultură, de a asigura sporirea contribuției acestei ramuri la dezvoltarea economiei naționale la ridicarea nivelului de trai al poporului.Primul secretar al Comitetului județean de partid, a prezentat o informare cu privire la, mersul lucrărilor agricole, la măsurile de impulsionare a acestora, în aceste zile deosebit de importante pentru ob. ținerea producțiilor agricole planificate. In județ au fost însămînțate 48 000 ha cu culturi din prima epo-

ca. O atenție deosebită a fost acordată sfeclei de zahăr, cultură însămînțată în 
întregime pe 15 000 ha. 
In prezent se muncește la însămînțarea porumbului, cultură care Va ocupa în județ, în acest an 77 000 ha. Această importantă lucrare 
a început cu 10 zile mai devreme decît anul trecut și, prin buna organizare a muncii, ea va fi încheiată cel mult două săptă- mini.Dialogul secretarului general al partidului cu specialiștii din Vidrasău ca și din alte unități, s-a concentrat asupra unor activități de creștere a eficienței activității în zootehnie, asigurarea unor furaje de calitate și în cantități îndestulătoare, utilizarea mai eficientă a spațiilor existente.In imediata apropiere a aeroportului s_a vizitat A- sociația economică inter- cooperatistă de îngrășare a tineretului taurin Vidrasău. Directorul acesteia, inginer Victor Rașcu, a prezentat modul de organizare a complexului, rezultatele obținute în ultima vreme, subliniind faptul că în primul trimestru al acestui an-Planul de livrare a cărnii a fost îndeplinit.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat a- ceste rezultate și a indicat ca în viitor să se respecte cu strictețe greutatea minimă de livrare a animalelor.Pe terenurile C.A.P. Vidrasău, unde s-a făcut a- poi un popas s-a analizat starea de vegetație a grîu-

lui. Secretarul general al partidului a cerut specialiștilor să mărească densitatea plantelor la hectar si 
Să creeze chiar din această primăvară loturi experimentale cu densități mari pentru a se obține pro. ducții superioare de cereale pe. aceeași suprafață de teren.Următorul moment al vizitei l-a constituit întîl- nirea cu membrii Simpatii — unitate noscută în județ rezultatele bune în rea animalelor, producțiile mari de lapte. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat de către Kovacs Adalbert, președintele cooperativei despre preocupările Zo- otehniștilor de aici în di. recția creșterii producției de lapte, a natalității, ceasta cooperativă fruntașă pe județ în producția de lapte de vacă, precum și în obținerea ținui nivel ridicat de natalitate. In dialogul purtat aici, secretarul general al partidului a subliniat că experiența bogată dobîn- dită trebuie extinsă și alte unități, astfel ca număr cit mai mare unități să obțină rezultate tot mai bune.O altă unitate vizitată a fost Complexul de creștere și îngrășăre a tineretului taurin de la I.A.S Iernut— unitate cu un efectiv de 10 000 capete. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a informat că, aici, la grășarea animalelor aplică cu bune rezultate în loc de furaje concențj-ite, o nouă tehnologie, cu furaje

CAP. recu- pentru crește- pentru

A.este

în un de

se

(Urmare din pag. I) lui,medicnr. 1 din Constanța,Viorica Surdulescu, șef la policlinica 
____ .. Z. '. , Ion Roșu, tehnician la Stațiunea de cercetări agricole, președintele Consiliului comunal al sindicatelor din Lovrin, județul Timiș, Constantin Fulga, directorul întreprinderii „Eiect.ro-- centrale București?, Nico- lae Nițescu, Comitetului de fa Combinatul poligrafic „Casa Scînteii“ București, Costică Bădăran președintele municipal al Bîrlad, maistru la de utilaj petrolier din Tir- goviște, Elisabeta Tspas. operator chimist la întreprinderea de prelucrare a maselor plastice din Bu.

mari
unic

grosiere înnobilate. Tot aici a fost concepută și rea- . lizată cu eforturi minime 
<> ventilație gravitațională a grajdurilor, care înlocuiește în întregime pe cea clasică cu ventilatoare acționate cu motoare electrice și care contribuie la e- conomisirea anuală a biri ca o jumătate de milion kWh energie electrică. Secretarul general al partidului a fost Informat de asemenea, despre preocupările specialiștilor în direcția creșterii în greutate a animalelor. S-a tiecut astfel la o mai rațio. nală boxare a grajdurilor care permite obținerea u- nor sporuri în greutate cu circa 25 la sută mai decît pînă acum.Se face un popas tarlalele Consiliuluiagroindustrial Iernut, în mijlocul mecanizatorilor șt țăranilor cooperatori de aici. Secretarul general al partidului a fost informat de către ing. Valentin Ca- tarig, despre preocuparea de a semăna îb lunca mănoasă a Mureșului, un nou soi de hibrid de porumb HST-180 și care poate ă- junge Ia o densitate de 79 000 plante la hectare. Secretarul general al partidului a apreciat pozitiv preocuparea specialiștilor de a spori densitatea la semănat a culturilor în vederea folosirii mai eficiente a fiecărei palme de pământ pentru obținerea de producții mari la hectar.Ultima unitate vizitată a fost Asociația interco- operatistă de îngrășăre a tineretului bovin Cuci — unitate fruntașă pe tară

în anul ținerea spor îni _ rul general al partidului • |fost informat de procese- jle tehnologice, aplicate în |creșterea animalelor, pen- |tru asigurarea greutății op
time precum si despre pro- |curarea prin cooperare cu :unități agricole cooperatis- ;te a cantităților de furaje |necesare.In continuare, la bordul unui helicopter, a fost survolată Valea Mureșului în partea superioară a rîuiui. Se vedeau pînă departe suprafețe acoperite de verdele crud al griului, Profi- tîndu-se de vremea însorită, călduroasă în Cîmpia Mureșului, lucrările agricole se desfășoară din plin.Observând că pe alocuri există porțiuni de teren nefolosit din cauza băltirilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut primului secretar al Comitetului Județean să se ia măsuri urgente pentru desecarea acestora, astfel incit întreaga suprafață de pămînt arabil să fie introdusă în circuitul agricol.Pretutindeni, în toate u- . nitățile vizitate secretarul general al partidului a fost salutat cu căldură, cu înaltă considerație de oamenii muncii din această parte a țării. Asemenea tuturor locuitorilor României socialiste. locuitorii ogoarelor mureșene au ținut să sublinieze prin cuvinte pornite din inimă bucuria de a se întîlni cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, de S-l saluta la ei acasă, urîntiu-i sănătate și putere de muncă.

trecut pentru ob- celtti mai mare greutate. Secreta-

i

PETROȘANI — .7 No
iembrie: Dragoste, ma
re e puterea ta I Repu
blica : Ultimul reveli
on ; Unirea: Martorul știe mai. mult.PETRILA : Cuscrii.LONEA : Elvis.ANINOASA : Micaromanță.VULCAN — Luceafă. 
rul: Testul pilotului Pirx ; Muncitoresc : în_ tîlnire la .sfîrșitul iernii.LUPENI — Cultural: Vom trăi și vom vedea ; Muncitoresc : Hamlet, I.H.URICANI: Hanul haiducilor.
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3iGrigore Mihăescu, președintele Consiliului județean al sindicatelor Giurgiu, Constantin Popescu, adjunct al ministrului industriei ușoare, Georgeta Stoenescu, tehnician la Trustul de construcții industriale Ploiești, Zortan Vegvary, președintele comitetului sindicatului de la Intreprindeera „Infrăți- de rea“ din Oradea, NicolaeBîrsan, președintele Comitetului sindicatului de la Combinatul chimic din Rîmnicu Vilcea, Magdalena Lupușoru, subinginer misia de propuneri la Combinatul de prelucrare a lemnului din Suceava, membru al comitetului sindicatului, Gheorghe Vrabie, mecanic la NAVROM Galați, președintele Comitetului sindicatului, și Vasilica Vasiliu, artist liric la Teatru] de peretă din București.Pentrucit mai

za, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor, Emil Ghibu, secretar al , Consiliului Național pentru educație fizică și sport, Felicia Cornea, profesor universitar la Institutul Politehnic București, președintele Consiliului sindicatelor din centrul universitar București, Ana Linczmâier, ajutor de maistru lă întreprinderea postav din Prejmer, jude, țul Brașov, Radian Porum- bescu, președintele Corni, tetului sindicatului de la întreprinderea de mașini grele București, Petrea Dă- nilă, director de fabrică la întreprinderea mecanică Cugir, județul Alba, Mariana Dragu, lucrător comercial’’ la întreprinderea comercială de stat pentru alimentație publică Focșani, președintele miletului sindicatului, Tă- rasă Someșari. președintele Consiliului județean al sindicatelor Bistrița-Năsâud,

zentare a tuturor categoriilor de 'oameni ai muncii, a tuturor domeniilor de activitate, precum și a județelor, Congresul a aprobat în Unanimitate ca în Consiliul Central al U.G.S.R. să fie aleși un număr de 257 membri și 84. membri supleanți. Con. greșul a aprobat, de asemenea, în unanimitate din Comisia Centrală Cenzori să facă parte de tovarăși.In continuare a fost leasă, in unanimitate. Co- dc candidați perttru Consiliul Central al U.G.S.R. și Comisia centrală de cenzori.După-amiază, Congresului rat în ‘ cele pe domeniiLucrările continuă, urmînd a fi re. luate in plen miercuri dimineață.

- ceava, membru al Consiliului județean al sindicatelor. Constantin Niță, președintele Comitetului U- niunii sindicatelor din metalurgie și construcții de mașini, Caterina Bogdan, președintele - Comitetului sindicatului de la întreprinderea „Tricoul Roșu" din Arad, Octavian Radu, președintele Consiliului orășenesc al sindicatelor Moinești, județul Bacău, Virgil 1 lampu, secretar al C.C. ai U.T.C., Maria Gli- gor, președintele Consiliului județean al sindicatelor Iași, Ion Leininger, o- țelar la Combinatul siderurgic Reșița, Suzan, dea. președintele lui Culturii și Socialiste, Ion Ion, maistru “la pentru mecanizarea culturii din Țăndărei, dețul Ialomița, președintele Comitetului sindieâtu-
'®®«>t»®©®®®e®®®®®®®®®e®9®e©««* *»•••••••••»»» ©®®®®®®®®®®®®®»®®®®®«®®®«®®®®®

președintele sindicatului
Consiliului sindicatelor Ion Diaconescu, întreprinderea

a Oâ-
Consiliu-EducațieiGheorghe zău. membru al Cornitetu-Stațiuneaagri,, ju- ȘtefanCon-lui sindicatului, Popa, președintele siliuluî municipal al sindicatelor Petroșani, județul Hunedoara, Maria Gro-
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., lucrările s-au desfăsu- șase secțiuni, de activitate.Congresul ui

Congresul al XVi-lea al P.C. din Cehoslovaciapregătirea Anului Internațional

INTR-O DECLARAȚIE dată publicității la sediul din New York al Națiunilor Unite, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim s-a arătat ..profund preocupat de necesitatea realizării unei încetări durabile a focului în Liban, ca element premergător oricărei alte măsuri vizind stabilizarea situației in țară".
la au

LA MBABANE (Swaziland) s-au desfășurat lucrările unei reuniuni nivel înalt, la care luat parte Samora Mach.-l,președintele Mozambicului, Quett Masire, președintele Botswanei, regele statului Lesotho, Moshoeșhoe și suveranul Swazilandului, Sobhusa. Reuniunea-— relatează agențiile de presă — a fost consacrată examinării situației din Africa aiistrală.Contribuții romanești pentru al Tineretuluidesfășurat reuniunea, bitorul a relevat necesitatea de a se acționa, în continuare, la diferite nivele — național, regional și internațional — pentru ca, prin pregătirea și marcarea sa, în 1985, Anul Internațional al Tineretului să se constituie într.o manifestare complexă. de natură să contribuie nemijlocit Ia sporirea rolului tinerei generații în epoca : contemporană.

acest comitet este alcătuit din 24 de state din toate zonele geografice, membre ale O.N.U., iar funcția de președinte este deținută de reprezentantul României.In încheierea a luat cuvîntul
VIENA 7 (Agerpres). Prima sesiune a Comitetului consultativ al O.N.U. pentru Anul Internațional al Tineretului s-a încheiat marți, 7 aprilie, cu adoptarea programului de măsuri Și activități pentru pregătirea și marcarea, in tantul României, 1985, a Anului Internațio- Nicu Ceaușescu, tele Comitetului tiv al O.N.U pentru Anul Internațional al Tineretului. Evidențiind spiritul de cooperare în care s-a

nal al Tineretului, sub deviza „Participare, dezvoltare, pace".Pupă cum se cunoaște,

lucrărilor, reprezen- tovarășul președin- ConsuEî-

PRAGA — Trimisul A- gerpres. Constantin Prisă- caru, transmite : Marți, au continuat, la Fraga* lucrările celui de-a] XVI-lea Congres al P-C. din Cehoslovacia.:Lubomir Strougal, membru al Prezidiului C.C. al P.C.C., președintele Guvernului Federal al R.S. Cehoslovace, a prezentat 'raportul. „Direcțiile principale ale dezvoltării economice și sociale a Republicii Socialiste Cehoslovace în anii 1981—1985“.

Au continuat dezbaterile pe marginea documentelor aflate-pe ordinea de zi a congresului.Oaspeții de peste hotare aii adus salutul partidelor pe care le reprezintă si au în minat mesaje.Conducătorul delegației partidului nostru, tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. a înminat celui de-al XVI. lea Congres al P.C. din Cehoslovacia mesajul Comitetului Central al Partidului Comunist Român. •

SURSE GUVERNAMEN
TALE din Sân Salvador au confirmat că forte ale Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (FMLN). din Salvador au atacat baza aeriană de la llopango, situată la 15 km nord de capitală, a Juntei de guvernămînt.
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