
Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Marți, 23 ■ iunie, sub președinția tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Roman, 
au avut loc lucrările ședinței Comitetului 
Politic Executiv al CC. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
Raportul cu privire la planul național 
unic de dezvoltare economico socială a 
Republicii Socialiste România în cinci
nalul 1981—1985, Raportul cu privire la 
proiectul pianului de dezvoltare a agri
culturii și industriei alimentare Pe peri
oada 1981—1985 și Planul financiar cen
tralizat pe cincinalul 1981—1985. S a 
apreciat că obiectivele și prevederile cin
cinalului corespund hotăririlor și orien
tărilor Congresului al XH-lea al partidu
lui, asigurind progresul ecOnomico-social 
susținut al țării, ridicarea nivelului de 
trai și a gradului de civilizație a poporu
lui, întărirea independenței și suveranită
ții naționale, trecerea într-o etapă nouă, 
superioară, a înfăptuirii Programului 
partidului de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism. Comitetul 
Politic Executiv, aprobind proiectul pla
nului cincinal a stabilit ca el să fie 
suspus dezbaterii și aprobării celui de-al 
If-lea Congres al consiliilor oamenilor 
muncii, Plenarei Comitetului Central al 
partidului, precum și adoptării de către 
Marea Adunare Națională.

Comitetul Politic Executiv a analizat 
și aprobat Programul de îmbunătățire a 
normelor de muncă pe anul 1981. Ela
borat pe baza unor studii temeinice efec
tuate de ministere, centrale industriale 
și întreprinderi, programul reprezintă ca
drul unitar și organizat menit să asi
gure aplicarea măsurilor de creștere în 
ritmuri înalte a productivității muncii, 
pe baza utilizării cu maximă eficiență a 
resurselor umane și materiale de care 
dispune economia noastră națională. îm
bunătățirea normelor de muncă și nor
mativelor de personal se va realiza, in 
principal, pe seama extinderii mecaniză
rii și automatizării, reducerii numărului

personalului indirect productiv și de de
servire, extinderii acordului și a 
acordului global, unificării norme
lor și normativelor de mun
că, ridicării gradului de calificare a for
ței de muncă. Aportul cel mai însemnat 
în economisirea forței de muncă îl vor 
avea introducerea utilajelor de mare pro
ductivitate Și de mecanizare complexă, 
tipizarea mașinilor și utilajelor, extin
derea în activitatea de construcții a pre
fabricatelor, a materialelor și elemente
lor de construcție noi, dotarea unităților 
cu unelte și dispozitive de mică meca
nizare, mai buna organizare o proceselor 
de producție, a fluxurilor tehnologice, 
perfecționarea organizării producției și 
muncii, ridicarea gradului de calificare a 
personalului muncitor. Comitetul Politic 
Executiv a însărcinat ministerele, unită
țile industriale, întreprinderile să ia toate 
măsurile pentru îndeplinirea integrală a 
prevederilor din programul ,]e creștere a 
productivității muncii și din pianul de 
normare a muncii prevăzute pentru pla
nul acestui an.

Comitetul Politic Executiv a hotărît 
elaborarea unui program care să stabi
lească principiile de bază ale normării 
și care să capete caracter de lege.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
și aprobat raportul asupra îndeplinirii 
sarcinilor privind stabilirea și aplicarea 
prețurilor și tarifelor actualizate în in
dustrie, transporturi, construcții și agri
cultură. Noile prețuri și tarife asigură 
reflectarea mai reală a costurilor de 
producție, creind posibilități pentru apli
carea, în mai bune condiții, a noului 
mecanism economico-financrar în toate 
ramurile economiei, pentru creșterea ro
lului prețurilor în ridicarea eficienței 
economice. Prin noile prețuri se asigură, 
totodată, un raport corespunzător între 
ramurile și subramurile economiei națio
nale și se oglindește mai corect partici
parea acestora la formarea venitului na-

(Continuare tr pag. a 4-ai

PRObEVARJ 91H TOAUS ȚÂRIM. UNITl-VA)

Steagul roșu^=ORGAN ALCOMITlPOI MUNfCIPAlPCTROȘAWAIFC.^] 
SI AL CONSILiULUr POPULAR MUNICIPAL J

ANUL XXXVII, NR. 8956 MIERCURI, 21 IUNIE 1981 4 pag. — 30 bani

Din inițiativa și la indicația tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al 

partidului, azi, își începe lucrările

Congresul consiliilor oamenilor munciiMilioanele de oameni ai muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități —. întregul nostru popor își îndreaptă, ince- pînd de azi, căldura inimilor, gîndurile pline de optimism și cutezătoare aspirații de progres și prosperitate. spre Capitală tării. Din inițiativa și la indicația ’ tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România — cel mai iubit fiu al poporului nostru, de numele căruia sînt legate înfăptuirile cele mai de preț în edificarea socialismului pe pămîntul patriei — își începe lucrările Congresul consiliilor oamenilor muncii. Eveniment politie deosebit, cu profunde semnificații în viața țării și a poporului nostru. î- naltul forum al clasei

noastre munci toate a fost întîmpinat de colectivele de muncă din întreprinderile economice, de pe șantierele de construcții și din transporturi din laboratoare și institute de cercetare. cu puternică angajare în muncă și un imens interes. Un interes ridicat la scara dimensiunilor naționale, generat de năzuințe legitime ale mersului nostru înainte, mereu ascendent pe calea socialismului și comunismului, spre noi și mărețe împliniri în dezvoltarea multilaterală eeo- nomico-soeială a patriei, în înfăptuirea hotăririlor Congresului al Xll-lca al partidului.Congresul se constituie în cel mai larg cadru de a- firmare la cea mai înaltă plenitudine a democratismului și oiînduirii noastre sociale. El întrunește în-

tr-un forum de lucru. Ia seara întregii țări, pe cei mai reprezentativi delegați desemnați de colectivele de oameni ai munc ii — președinții c.o.m,, conducători ai proceselor de producție, 'Specialiști din toate domeniile de activitate. In plenul congresului, în lucrările pe secțiuni, reprezentanții milioanelor de oameni ai muncii dezbat probleme de importanță cardinală pentru înfăptuirea cu bune rezultate a sarcinilor noului cincinal .1981—1985, a noii calități în toate domeniile de activitate, aplicarea principiilor noului mecanism economico-finan- car. ale autoconducerii și autogestiunii muncitorești, Adoptînd hotărîri de importanță excepțională pri-
(Continuare in pag. a 2-a)

Azi, la posturile noastre 
de radio și teievziune

Astăzi, în jurul orei 9,00, posturile de radio 
și televiziune vor transmite direct ședința de 
deschidere a Congresului al ll-lea al Consi
liilor oamenilor muncii din industrie, construc
ții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe.

Raportul faptelor de muncă 
în cinstea înaltului forum al clasei muncitoare

INVESTITIM-E realizate la ferrriea 
$1 de caUtate

La instalația de fire tip 
mătase din Lupeni 

Recuperarea restantelor 
impune asigurarea frontului 

pentru montaje

I.M, BARBATENI

17 330 tone 
pesteFaptele de muncă ale minerilor de la Bărbă- teni situează CQlectivul acestei întreprinderi pe locul 1 în întrecerea socialistă și în semestrul I. Consemnăm faptul câ în cinstea Congresului consiliilor oamenilormuncii minerii de la Bărbăteni raportează în

deplinirea sarcinilor la 
producția de cărbune cu 
11 zile maj devreme, a- 
vînd Ia zi un plus de 
17 330 tone cărbune ex
trase peste prevederile_ 
planului. I

de cârbune 
planCreșterea producției fizice de cărbune s a obținut prin sporirea permanenta a productivității muncii. Astfel, sporul 

de productivitate în a- 
bataje este de 200 kg 

cărbune/post. Iar in 
cărbune de 300 kg/post. Pe sectoare, clasamentul hărniciei este : sectorul III cu un plus de 12 577 tone cărbune, sectorul I cu un plus de 2371 tone cărbune și

Centinuare in pag* a 'i-ai

Angajamentul a devenit faptăMinerii de la sectorul II al I.M. Vulcan s-au angajat în adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii că vor recupera restanța înregistrată la producția de cărbune pină la Congresul al Il-lea al consiliilor oamenilor muncii. Angajamentul a devenit faptă. Cu producția de 575 tone cărbune extrasă peste prevederile
I. U. M. P.

planului din ultimele zece zile ale lunii curente, colectivul raportează la zi o producție suplimentară de 120 tone cărbune. Cele mai bune rezultate au fpst obținute de formațiile conduse de brigadierii Ion Costea, Florea Pe- trișor și .Gheorghc fas- cu care și-au onorat în întregime angajamentele asumate în întrecerea socialistă din a- cest semestru.Cu aceste realizări obținute, colectivul sectorului II se situează
Utilaje, în beneficiul activitățiiIn primele cinci luni ale acestui an, pe șantierul Instalației de fire celulozice tip mătase din Lupeni s-ău acumulat ra- mîneri in urmă îngrijorătoare. Planul de investiții a fost realizat doar in proporție de 47,7 la sută. Valoric, râmmerile in urma se ridică la peste 22 milioane lei. Despre cauzele acestor rămiueri în urmă am căutat explicații la constructor și la beneficiar.Antreprenorul general, Trustul de construcții industriale Craiova, are asigurat. încă de la începutul anului, frontul de lucru necesar. Proiectantul a elaborat întreaga documentație, după cum a- flăm de la ing. loan Ves- can, coordonatorul activității de proiectare a platformei industriale prin care se va dezvolta considerabil actuala I.F.A. Vis- coza Lupeni. Finanțarea lucrărilor este deschisă. Și, totuși, ritmul de lucru n-o foit satisfăcător. în

principal, rumînerile în urma s-au acumulat datorită lipsei de forță dede muncă pe șantier. „îndeosebi în primul trimestru al anului— ne-a informat reprezentantul antreprenorului general, ing. Gheoi- ghe Băcanu, șalul șantierului 7 Lupeni al Ț.C.I. Craio\ a — co.i.'iucerea trustului nu ne-a asigurat o repartizare de forța de muncă la nivelul necesarului impus de volumul de lucrări prinse i:i plan. Ne au lipsit îndeosebi zidarii, montorii. dulgherii, și mecanicii de pe utilaje".Pentru a ieși din- acest impas, la insistențele beneficiarului, în luna a- prilie, o bună parte din lucrările de investiții de la Instalația de fire celulozice tip mătase au fost preluate de Trustul de construcții industriale
Viorel STRAUȚ

Colectivul secției de 
prelucrări la rece, sec
ție cu cea mai mare 
pondere în producția 
întreprinderii de utilaj 
minier Petroșani, a re
alizat planul semestrial 
la producția marfă și

la producția netă cu 6 
zile mai devreme.

Rezultatele înregis
trate de colectiv sint 
urmarea mai bunei or
ganizări a producției și 
a muncii, folosirii efici
ente a timpului de lu
cru. Avansul obținui de

de extracție
constructorii de utilaj 
minier va contțibui la 
dotarea suplimentară a 
întreprinderilor mini
ere cu utilaje care să 
asigure continua creș
tere a producției de

printre sectoarele fruntașe lu producția de cărbune ale IM. Vulcan.

(Sotiiiauare ia pcy. a 2-aj

carbune. hărniciei și ai 
priceperii

Brigada condusă de 
maistrul31 electromecanic 
principal Teodor Bon- 
calo, delegat la Con
gres, (în imaginea alătu
rată), raportează în cins
tea celui mai înalt fo
rum al clasei munci
toare un buchet de re
zultate care onorează 
acest colectiv : 4GOO 
tone de cărbune extras 
peste sarcina pianului 
de producție. Mențio
năm că această forma
ție a preluat cu o lu
nă în urmă și comple
xul hr. 4, pregătind a- 
batajul pentru evacu
area utilajelor mecani
zate de susținere și tă-
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Devenit oraș în "urma cu 30 de ani. Vulcanul de astăzi cunoaște ritmul trepidant al dezvoltării și modernizării, al puternicelor transformări socialiste. Pentru a argumenta cele afirmate. apelăm la graiul cifrelor care, orieît ar fi de lapidare, exprimă efort și hărnicie, dorința de autodepășire. de mai mult și mai bine. Dacă în 1951 comuna Vulcan număra doar 5000 de locuitori, în prezent în o- rașul Vulcan trăiesc și muncesc peste 32 000 de oameni. Pentru dezvoltarea economico-socială aorașului au fost alocate în cincinalul precedent, de pildă, peste 866 000 000 lei. fonduri materializate într-o serie de noi capacități de producție, construcții de locuințe, alte numeroase obiective edilitare și social-culturale. In acest an, primul an ai cincinalului calității și eficienței, orașul nostru va cunoaște noi cote ale dezvoltării economi- co-sociale. Primului pilon al industriei miniere din oraș i s-au adăugat — ca urmare' a înfăptuirii consecvente a politicii partidului nostru de dezvoltare armonioasă a
17330 tone 

de cărbune 
peste plan

(Urmare din pag. I)sectorul II cu un plus de 2078 tone cărbune. Prin mobilizarea întregului colectiv de către organizația de partid și organul colectiv de conducere s-a realizat și o creștere a eficienței eco
nomice în care sporul 
producției neț® este de 
5 000 000 Iei, reprezen- tînd o depășire de 25,3 la sută. Importante economii, de 1125 000 lei sînt obținute prin redu
cerea consumurilor ma
teriale : cu 500 mc la lemn de mină, 109 mc la cherestea și 1 000 000 kWh la energie electrică. 

tuturor zonelor țării — Secția de stîlpi hidraulici. Preparația Coroești, Fabrica de brichete, întreprinderea de confecții, poșta cu noua centrală telefonică, un cinematograf, noi spații comerciale, școli, grădinițe Și creșe.Șantierele din orașul 
VULCAN—un oraș în 

plină dezvoltare 
urbanistică

nostru vorbesc edificator despre ceea ce înseamnă progres și dezvoltare. Din cele 8700 de apartamente care întregesc armonios zestrea edilitară a Vulcanului, 300 au fost date în folosință în ultima vreme, iar pînă la sfîrși- tul anuluj vor mai fi predate 388 apartamente și un bloc de garsoniere pentru nefamiliști. In prezent se lucrează intens la „ansamblul cu 308 apartamente11 din strada 23 August Și «ansamblul 322 apartamen

Coroești — cartier ce confirmă din plin tinerețea Vulcanului.

te“ din strada V. Alec- sandri.Vorbind de perspectivă. amintim că alături de ansamblurile de locuințe, sistematizarea orașului nostru cuprinde, cum e și normal, o serie de o- biective edilîtar-gospo- dărești de larg interes cetățenesc. - Se vor mai.

construi magazinul u- niversal și cel de mobilă, hala agro-alimenta- ră, casa de cultură, școala cu 10 săli de clasă, un dispensar urban. De a- semenea, vor continua pe încă un tronson lucrările la bulevardul Victoriei. In acest an precum și în anii actualului cincinal vom pune accent pe asigurarea condițiilor mai bune de viață. pe accentuarea urbanizării, pe diversificarea prestărilor de servicii. Vom construi noi străzi, poduri, vom lărgi rețele

le de apă și canalizare, vom pune un mare accent pe dezvoltarea industriei mici.Desigur, activitatea e- conomică a orașului va cunoaște în continuare, ca urmare a măririi capacităților de producție, a dotării tehnice, o însemnată creștere. Dacă, în anul 1975 producția industrială globală, la nivel de oraș, era de 969 549 mij lei, în anul 1980 aceasta s-a dublat. Semnificativ de consemnat este faptul că în perioada care a trecut din acest an s-au obținut în plus față de prevederi la nivel de oraș peste9 000 tone de cărbune,10 000 tone brichete. 6000 kWh energie electrică etc.Procesul de sistematizare a orașului este în pțjnă desfășurare, el reflectă justețea politicii partidului nostru, grija pe care o manifestă secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. față de condițiile de muncă și viață ale oamenilor muncii din Valea Jiului.
Ioan RUJOI 

vicepreședinte al Consi
liului popular al orașului 

Vulcan

Congresul consiliilor 
oamenilor muncii

(Urmare din pag- I)
• — W'*''vind perfecționarea îh continuare a cadrului democratic de conducere a întreprinderilor, a întregii noastre economii naționale de către oamenii muncii, de ridicare a eficienței economice. Congresul consiliilor oamenilor muncii va stabili direcțiile prioritare de urmat pentru noua etapă calitativ superioară pe care România — potrivit Programului partidului — o va parcurge spre împlinirea ei ca țară socialistă mediu dezvoltată, spre atingerea celor mai înalte țeluri de progres și prosperitate ale poporului nostru.Salutînd deschiderea în Capitala patriei a înaltului forum al clasei noastre muncitoare, minerii. toți

Borzești, o unitate cu renume în țară, specializată în acest gen de investiții. De la sosirea pe șantier a constructorilor de la Borzești s-a simțit un adevărat reviriment Au continuat într-un ritm susținut lucrările la structura de rezistență a primelor două hale. Practic. au început să fie recuperate rămînerile în urmă. In prezent se lucrează intens. pe un front larg și cu toate forțele.„Ceea ce ne îngrijorează în prezent in investiții în mod deosebit, ne spunea ing. Francisc Venc- zcl, șeful compartimentului plan-dezvoltare al I.F.A. Vîscoza Dupenț, sînt stocurile de utilaje care au depășit valoarea de 105 milioane lei“. Despre ce este vorba constatăm la fața locului. Pe baza contractelor încheiate cu furnizorii, în conformitate cu graficul inițial de execuție și cu termenul de punere în funcțiune a instalației de 

cei ce muncesc și trăiesc în vatra de cărbune a Văii Jiului urează succes deplin lucrărilor. Alături de a- ceastă urare, de faptele lor de muncă angajantă dedicate ca un fierbinte omagiu muncitoresc Congresului, minerii Văii Jiului își exprimă totodată, din adincul inimilor, adeziunea lor, deplina aprobare a hotărî- rii delegaților la Congres de a reinvesti pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii. In această "nouă învestitură vedem cu toții garanția înfăptuirii pe deplin a înaltelor deziderate ale poporului nostru de progres multilateral al țării și bunăstare materială și spirituală, de pace și fericire.

fire celulozice, la Lupeni au sosit mări cantități de utilaje și mașini. Neavînd construite încă spațiile destinate montajului, aceste utilaje au fost stocate în cîteva locuri din oraș, în oondiții necorespunzătoare. In incinta I.F.A, Vîseoza nu s-au putut a- sigura spațiile de depozitare. Deci, după ce utilajele în cauză așteaptă luni în șir, depozitate în condiții improprii, vor trebui din nou încărcate și transportate. Soluția pentru depășirea acestei stări de fapt este una singură : să se concentreze toate forțele asupra lucrărilor din viitoarele hale de fabricație, astfel îneît în cel mai scurt timp să fie predate. fie și partial, spațiile și fundațiile de montaj. Există în p r e z e n t condițiile necesare continuării ritmului de execuție. O bună parte din restanțele de pe șantierul instalației de fire celulozice tip mătase pot și trebuie să fie respectate.
NOTE < NOTE < NOTE > NOTE

a vredniciei minerești
dru Gaboș, sectorul XI investiții. Geluță Efti- mie, sectorul V, Gheor- ghe Burca, șef echipă e- lectricieni, sectorul IV, Aurel Felea, șef echipă lăcătuși, sectorul VI’ Marcoș Otto Geza, maistru energetic sectorul VIII.și dăruire per- în procesul de a cărbunelui, sindicatului de in- insigna „Merite în întrecerea — însemn al ce se acordă muncii din pentru realiză- avute în cincj-

Zilele trecute, într-un cadru festiv, marcat de prețuire față de mineri, de ceilalți oameni ai muncii care se remarcă prin hărnicie severentă extracție comitetulla mina Aninoasa a mînat deosebite socialistă11 vredniciei oamenilor producție rile burenaiul trecut 1976—1980.Vrednicii mineri și alți oameni ai muncii ani- noseni pc pieptul cărora strălucește această. insignă a prestigiului muncitoresc sînt; șefi de brigadă mineriiDumitru

- • ’Luca, sectorul II, A- lexandru Mathe, sectorul I, Constantin Ghiorma, sectorul IV, Francisc Nemeș. sectorul I, Alexan-
Realizare tehnică de prestigiu

Chtarul electronic de bandă automat

Fotbal, divizia C

Multă vreme i-a preocupat pe inginerii Gheorghe Mitrică, Victor Chiaburu, Alexandru Hadnagy, Marin llcea și Nicolae Tătar de la preparația cărbunelui din Petrila găsirea unei soluții pentru cîntărirea cu precizie a cărbunelui brut extras din adîncul minei Petrila și livrat pentru preparare. Recent, împreună cu brigada condusă de Mihai Șereami, ei au montat un cîntar de bandă care cîntărește în mod auto-

mat și înregistrează întreaga producție de cărbune, fără a mai fi necesară intervenția omului. Este vorba de fapt de primul cîn- tar electronic de bandă montat în industria carboniferă a Văii Jiului, care execută operații de cîntări- re, automat, în 'momentul funcționării benzii transportoare ce aduce cărbunele din adîncul minei -spre suprafață.
Emilian DOBOȘ, 

Petrila

Palmaresul juniorilor de la Minerul-Știința Vulcan s-a completat, ? duminică,. la căderea cortinei finale a campionatului. cu victorie propriu, tan Mediaș), performanță care ilustrează talentul tinerei generații fotbalistice de la poalele Vîl- canului, priceperea și dăruirea lui Nicolae ceanu, un artizat deșt al echipei și nic

cea de-a 24-a (3—1, pe teren cu Vitrome-
Chi- mo- vred- șlefuitor de valori.In acest fel, combinata din Vale, alcătuită din e- ievi ai orașului amintit,

această firească împlinire. Iată de ce, aplaudînd comportarea excelentă a juniorilor', pregătiți de entuziastul Nicolae Chicea- nu. atragem tenția asupracuprinderii lor tul seniorilor, a confirma ranțele puse în ei. fel, dezamăgiți, unii

DEZBATERE.racteristicjle dezvoltării e- csftombco-aociaie a județului Hunedoara1* a fost tema dezbaterii organiza
tă ieri la Casa de cultură ] din Urlca.nl cu tinerii ■ participant! la acțiunea «Huilă — Cîtnpu Iui Neag», Asemenea acțiuni urmeazăI să se desfășoare periodic l pînă la 31 octombrie.

« EXPOZIȚIE DE PIC
TURA IN ULEI. Iubitorii de artă sînt invitați, inline,’ Ora 16, la Muzeul mineritului dim. Petroșani. Se vernisează cea de-a patra expoziție personală a pictoriței amatoare Maria I . _ , „Minerească1*.

• LOCUINȚE PENTRU 
MINERI. Constructorii de locuințe din I’ctriia au finalizat lucrările U......lor trei scări ale unui nou bloc situat în centrul ci- . .vio al. orașului — blocul și o unitate specializată 33, cu 30 apartamente.

Noile locuințe date în folosință vor fi repartizate în principal familiilor de mineri ale i treprinderi rașului — trila.
• NOI Dincă, sub genericul ' MEIICIALE.

celor două înde pe raza o- Lonea și Pe-
SPAȚII CO- ln capătul dinspre Livezeni al cartierului Aeroport-Petroșani, la parterul blocului cu 72 garsoniere sînt în curs de Ultime- amenajare noi spații comerciale. Aici va fi dată in folosință, printre altele,

în curînd, o nouă berărie în Petroșani.
• DOTĂRI. Zilele acestea, biblioteca clubului sindicatelor din Vulcan a fost dotată cu un important fond de cărți. Cititorii pot beneficia astfel de cele mai recente apariții de cărți politice, beletristice, tehnice, științifice.
Rubrică redactată de 

T. ARVINTE I

în vînzarea de bere. Deci,

ocupă primul loc în serie, avînd la pasiv doar două meciuri nule și patru înfrîngeri. cîștigă dreptul de a participa la turneul de calificare al juniorilor II, ce se va desfășura între 24—28 la Cele nate sînt mogene „orchestrată* gine, tică, dar - .forte s-a dovedit mediană. Acolo au evoluat căpitanul echipei Stoica și Puțura trio prezent în ambele Petroșani, și Vulcan faze de joc, cu un apetit deosebit de goluri, ca este, de fapt, cele 22 de goluri înscrise pînă în ultima etapă, golgeterul formației, îl urmează Nagy (18) și Fi- liche (12), dar și coordonatorul de joc Iszak s-a constituit într-un permanent pericol pentru porțile adverse (7). De remarcat că, datorită valorii apropiate a juniorilor, dizionara C din Vulcan n-a avut probleme cu titularizarea lor. Puțura, Nagy, Filiche s-au inte-.grat bine în unsprezecele seniorilor, dar și alți coechipieri au aspirat la

junie Sighetul Marmației. 50 de puncte adițio- (golaveraj 84—19)rodul unei echipe o- valoric, bine .“ de pe mar- cu o apărare erme- compar-timentul liniaIszak, un
Stoi- prin

totodată a- necesității în 10- pentru spe- Alt- vor abandona" activitatea com- petiționalâ, alții (precum Olaru, plecat la tineret- speranțe, la Jiul) vor căuta vad de afirmare la alte formații, mentul pepinierelor balistice din PetrilaReviri- fot- Și de»* cămonstrează elocven- tocmai creditul acordat jucătorilor născuți și crescuți în Vale poate a- duce satisfacții la nivelul tuturor eșaloanelor soccerului românesc. Cu alte cuvinte-, și Vulcanului, adică. Dincă, Szabo, ceilalți să fie vor nume perene în fotbalul Văii Jiului. Să sperăm că talentul și dorința lor de afirmare vor entuziasma nu numai Pe suporteri, ci Și pe specialiștii „balonului rotund11.

junioriiToma,Muller,Și cerțBurlacu, cei doi Alexa coechipieri luați în seamă, se

Ion VULPE

Urlca.nl
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[ndep[inirea sarcinjlor de plan impune

Respectarea fermă a exigentelor protecției muncii
Perioada care a trecut de la începutul anului s-a caracterizat printr-o preocupare susținută în cadrul fiecărei unități'miniere din Valea Jiului pentru îmbunătățirea activității în domeniul protecției muncii, a condițiilor de securitate din subteran — cerință de prim ordin pentru asigurarea desfășurării normale a procesului productiv și realizarea sarcinilor sporite la extracția cărbunelui.Atenția și preocupările conducerilor unităților, ale compartimentelor de specialitate s-au concentrat, îndeosebi, asupra îmbunătățirii aerajului minier, a prevenirii și lichidării concentrațiilor de metan. In acest scop au fost reanali- zate și avizate de către C.C.S.M. proiectele de aera j general și parțial ale tuturor minelor. Au fost întreprinse măsuri pentru reprofilarea lucrărilor miniere cu gabarite necorespunzătoare în vederea îmbunătățirii ventilației locurilor de muncă, iar pentru prevenirea focurilor de mină au fost dotate toate minele cu stații de înnămolire preventivă. S-au îmbunătățit radical controlul, evidența și raportarea concentrațiilor de gaze, atît în cadrul unităților cît și la nivelul C.M.V.J. A fost instruit sau rein- struit și parțial examinat personalul tehnico-ingine- resc care răspunde de protecția muncii, precum și cel care răspunde de functionarea stațiilor telegri- zumetrice. S-au întreprins măsuri și pentru reverifi- carea echipamentului elec- tro-mecanic, ceea ce a determinat îmbunătățirea stării de electrosecuritate a utilajelor.îmbunătățirea propagandei de protecția muncii. 

In cursul lunii trecute, lipsa de atenție a unor persoane îndrituite cu responsabilități precise privind asigurarea desfășurării normale a procesului de producție a determinat unele , „evenimente" cu totul neavenite, care, pe lîngă faptul că au perturbat procesul productiv. au creat o stare de insecuritate. Astfel...
...La două puțuri de 

la I.M. Aninoasa, respectiv la puțul auxiliar sud și la puțul orb nr. 7, datorită lăsării în stare deschisă a frî-
* Accidentul putea fi evitat dacă

a instruirii personalului și a controlului preventiv, generalizarea autocontrolului la toate locurile de muncă și-au dovedit cu prisosință efectul asupra stării de securitate a minelor. A- devărul este, însă, că rezultatele obținute în domeniul protecției muncii nu se ridică încă la nivelul exigențelor care să corespundă efortului material de îmbogățire a dotării în acest domeniu. Deși con-
O cerință de prim ordin

Starea de securitate

trolul calitativ și cantitativ (debit, compoziție) al aerului de mină se efectuează lunar în toate unitățile, Ia ultimele controale s-au găsit o seamă de deficiențe în privința aerajului general, în asigurarea debitului de aer prevăzut în norme la toate locurile de muncă. Asemenea deficiențe au fost găsite la mai multe mine, între care: la I.M. Bărbăteni, (galeria direcțională în culcușul stratului 3. orizontul 783, abatajul frontal din panoul 1 nord, din stratul 15), la I.M. Petrila (în circuitul sectorului V, ceea ce afectează abatajele din stratul 5). Neajunsuri au fost găsite și la mina Dîlja, la stația telegrizumetrică, la care capetele de detecție nr. 25 și 30 au fost scoase din funcțiune mai multe zile din cauza descărcării bateriilor. In ceea ce pri-
în vizor

din lipsă de atenție...nelor de rampe, în ambele puțuri au căzut cite două vagonete per- turbînd procesul de extracție timp de două schimburi. De ce această avarie ? Cercetările au răspuns clar la a- ccastă întrebare : ne-respectarea instrucțiunilor de lucru și folosirea în funcția de sem- nalist a unei persoane fără pregătirea necesară...
...La preparația Co- 

roeștl, datorită coordonării superficiale a traficului feroviar din in

vește programele de înnămolire, acestea nu au fost realizate integral conform preliminarelor la minele Lonea și Aninoasa. La controalele efectuate în cursul lunii mai. s-au găsit deficiențe și în ceea ce privește aerajul parțial (coloane neprelungite și neetanșe) la minele Lonea, Petrila. Totodată s-au găsit lucrări miniere cu depuneri de praf de cărbune fără a fi luate măsuri de combatere 

prin șistificare sau stropire.Controalele au evidențiat- deficiențe și în domeniul electromecanic și al trans-' portului minier. La I.M. Lonea. bunăoară, nu se a- cordă atenția cuvenită numerotării prizelor de îm- pămîntare, etanșării corecte a echipamentelor electrice, pozării cablurilor și dotării nișelor electrice cu mijloace de stingere. La I.M. Petrila, deficiențele au constat în lipsa conexiunilor de împămîntare. De asemenea. Ia mai multe u- nități se mențin nereguli în domeniul transportului cu benzi, traseele acestora nu sînt eliberate de materialele deversate, rețelele antiincendiare sînt subdimensionate și neamenajate corespunzător, iar mijloacele de stingere P.S.I. nu sînt asigurate conform baremului.Sînt neajunsuri generate 

cintă s-a produs o a- costare între două lo- oomotive LDH care a avut drept urmare deteriorarea ambelor locomotive și oprirea circulației pe liniile 6—8 timp de 12 ore. S-au aplicat sancțiuni pe măsură ; s-a dispus recuperarea daunelor din partea persoanelor responsabile pentru avarie, iar pentru tolerarea climatului de indisciplină s-au aplicat sancțiuni atît unor persoane din conducerea secției, cît Și a I.P.C.V.J. 

de neglijențe în respectarea N.D.P.M. și indisciplină. Pe de altă parte personalul din cadrul sectoarelor, însărcinat prin fișa de post cu supravegherea respectării normelor de securitate, cu urmărirea remedierii operative a deficiențelor în domeniul protecției muncii nu este folosit exclusiv în acest domeniu ci, în dese cazuri, i se încredințează alte sarcini care trebuie îndeplinite de maiștri minieri și maiștri minieri principali. Se mențin deficiențe, mult formalism în ceea ce privește instruirea personalului, în folosirea aparatelor care se află în dotarea cabinetelor de protecție a muncii tocmai pentru a a- sigura c eficacitate sporită instruirii personalului.îmbunătățirea activității în domeniul protecției muncii reclamă, așadar, acțiuni ferme, responsabile, pentru remedierea acestor neajunsuri, pentru întronarea în cadrul fiecărei unități a unui climat de maximă exigență față de respectarea riguroasă a N.D.P.M. In acest scop, trebdie asigurat ca toate cadrele tehnico-inginerești cu atribuții pe linie de aeraj și protecție a muncii să-și îndeplinească în condiții optime aceste a- tribuții, să-și îmbunătățească în continuu activitatea. Trebuie acționat mai ferm și pentru întărirea autocontrolului Ia fiecare Ioc de muncă, a ordinii și disciplinei, pentru îmbunătățirea instruirii personalului și folosirii aparaturii și dispozitivelor de protecție a muncii, precum și a materialelor de propagandă care se află în dotarea minelor.
Ing. Iosif REMETE, 

șeful serviciului de pro
tecție a muncii C.M.V.J.

PAGINĂ REALIZATĂ
LA CEREREA

C.M.V.J.

ECHIPE SERVICE

In cadrul I.R.l.U M. Petroșani a fost înființat un 
laborator pentru întreținerea și repararea centralelor 
telegrizumetrice de la întreprinderile miniere. La
boratorul este înzestrat cu aparataj modern și un 
colectiv de ingineri și tehnicieni bine pregătiți ce 
asigură în permanență asistență tehnică la toate 
centralele telegrizumetrice din Vale.

în clișeu: subinginerul Gheorghe Chelaru, șeful 
laboratorului. împreună cu electronistul Ernest Cion- 
toș, efectuează ultimele verificări ale unui cap de
tector ce urmează a fj introdus în mină.

Aeraj optim pentru 
reducerea concentrațiilor 

de metanMinele din Valea Jiului constituie unități carbonifere cu un regim gazodinamic intens. Prinmecanizarea și automatizarea avansată a operațiilor principale dinsubteran au sporit substanțial în ultimii ani atît nivelul indicatorilor obținuți cît și gradul de securitate a muncii. In plus, în acest din urmă scop, prin grija continuă a conducerii partidului și statului față de condițiile de lucru ale minerilor, au fost investite fonduri valutare însemnate pentru procurarea unor utilaje și mașini destinate în exclusivitate activității de protecție a muncii. Printre acestea se cer amintite. în primul rînd, stațiile de degazare centrală, stațiile de telegrizume- trie și agregatele pentru ventilația principală a minelor, capabile să a- sigure aerajul optim al locurilor de muncă și controlul operativ al concentrațiilor de gaze.Fără a insista asupra unor reale preocupări care există la întreprinderile miniere din ValeaJiului pentru folosirea a-cestei puternice baze materiale, trebuie spus că o serie de conduceri tehnice din întreprinderi nu asigură valorificarea în totalitate, cu înaltă e- ficiență, a instalațiilor și aparaturilor din dotare. Controalele complexe e- fectuate în acest domeniu în acest an au continuat să scoată în evidență abateri de la norme în ceea ce privește realizarea aerajului general și parțial, degaza- rea zonelor periculoase din punctul de vedere al emanațiilor de metan, 

constatîndu-se deficiențe în realizarea volumelor de lucrări miniere prevăzute pentru întreținerea căilor de transport și aeraj, improvizații la punerea în funcțiune a unor capacități noi de producție.Analizele foarte frecvente și detaliate efectuate în acest an în domeniul protecției muncii. în special privind combaterea acumulării concentrațiilor de metan * pește limitele admise, nu s-au soldat încă prin măsuri ferme, operative pentru lichidarea unor a- semeuea stări de lucruri. Și în ultimul -timp au fost înregistrate concentrații de metan Peste a- ceste limite Ia majoritatea minelor — 5 la sută în pînză intr-un abataj 
al I.M. Lonea, 2,5—5 la sută în pînză într-o galerie a I.M. Petrila, 5 la sută în dreptul unui dig 
de la I.M. Aninoasa. alte concentrații peste limitele admise în lucrări miniere de la Vulcan, Pa- roșeni. Lupeni, Bărbăteni și Uricani. Aproape fără excepție, situațiile ivite au avut drept cauze deficiențe îndeobște cunoscute. ușor de înlăturat, de genul : coloane de aeraj neprelungite pînă în fronturi de lucru. coloane a căror îmbinare nu asigură etanșeitate redu- cînd astfel debitele de aer proaspăt care să dilueze concentrațiile de gaze, acționări slabe ale aerajului parțial etc.Toate aspectele relatate reclamă adoptarea unei noi atitudini exigente și responsabile față de problemele de geraj din partea coordonatorilor producției, a întregului personal muncitor din subteran și, îndeosebi, din partea celor ce supraveghează și conduc activitatea nemijlocită din fronturile de lucru — șefi de schimb și șefi de brigadă, maiștri, ingineri tehnologi și responsabili de protecție a muncii pe sectoare. Exigența și responsabilitatea în respectarea normelor trebuie să se manifeste pregnant în întreaga activitate de producție, astfel îneît munca să se desfășoare în condiții de deplină siguranță.

Ing. Ion MINULESCU, 
inginer principal, 

I.S.T.P.M. Hunedoara — 
PetroșaniLa întreprinderea minieră Bărbăteni s-a accidentat de curînd minerul Gheorghe Dană de la sectorul II. împrejurările în care a a- vut loc accidentul puteau fi evitate dacă ar fi fost o mai mare a- tenție din partea acestuia.La orele 23,30, cînd cărucioarele pentru transportul personalului duceau minerii la locul de muncă, minerul Gheorghe Dană, contrar N.D.P.M., scoate piciorul din cărucior. Or. în lumina prevederilor amintite, cei care călătoresc cu astfel de cărucioare nu-și țin

înpicioarele în afarătimpul transportului, ci în interiorul căruciorului. La o astfel de a- batere de la normele de tehnica securității muncii, în dreptul u- nui dig, minerul se a- lege cu o fractură de femur la piciorul drept. Pentru nesocotireaN.D.P.M., minerul Gheorghe Dană s-a mai ales și cu o sancțiune binemeritată Și pus în situația de a mai citi N.D.P.M. conform prevederilor art. 13, alin, e din Legea nr. 1/1970.Accidentul, putea fi evitat dacă minerul Dană ar fi învățat din prelucrarea făcută în

fața muncitorilor de că- tre compartimentul de | resort în urma acei- i dentarii -în condiții a- J semănătoare a muncito- ț rului Florea Ciuf.u de la sectorul I. Cazul de ! accidentare a fost prelucrat . cu toți muncitorii 1, de către fiecare maistru minier, tocmai pentru 1 a nu se repeta abaterea ' săvîrșită. Din fișa - de instructaj a lui Gh. D. rezultă că și el a fost instruit. Deci, n-am putea spune că e vorba de necunoaștere, ci, mai degrabă. de igno- ■ rarea normelor departamentale de protecție, a muncij cu consecințe de multe orj grave. (T.A.).I
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Executiv al C. C. al P. C. R.
țional. Ele duc la mobilizarea colecti
velor de oameni at muncii în folosirea eu 
o eficiență mai înaltă a resurselor ma
teriale și financiare încredințate spre 
administrare.

Comitetul Politic Executiv a relevat că 
o importanță hotărîtoare pentru desfă
șurarea unei activități rentabile în toate 
unitățile economice, o au realizarea, în 
condițiile prețurilor actualizate, a sarci
nilor de reducere a costurilor, încadrarea 
exporturilor in cursurile planificate, în
deplinirea planului de producție în vo
lumul și structura stabilite. Comitetul 
de Stat al Planificării, Ministerul Finan
țelor, Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, Mi
nisterul Aprovizionării Tehnico-Materiale 
și Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe și Comitetul de Stat pentru Prețuri, 
alte ministere și organe centrale și lo
cale au sarcina să urmărească și să asi
gure îndeplinirea cu consecvență a pro
gramelor de măsuri pentru reducerea 
normelor de consumuri materiale și a 
costurilor în toate 
pentru ridicarea 
esențială a sporirii 
ridicării bunăstării

Comitetul Politic 
și aprobat, de asemenea, un raport refe
ritor la activitatea desfășurată în anul 
1980 de Comisia centrală și comisiile 
județene pentru îndrumarea și contro
lul unitar al aplicării Legii nr. 18, din 
anul 1968, privind controlul provenien
ței unor bunuri ale persoanelor fizice care 
au fost obținute prin mijloace ilicite. 
Apreciind activitatea desfășurată anul 
trecut de organele și organizațiile de 
partid, de masă și obștești, de organele 
dP stat și comisiile care au sarcini în 
acest ' domeniu, pentru creșterea rolului 
opiniei publice împotriva tendințelor de 
îmbogățire fără muncă, Comitetul Poli
tic Executiv a indicat să se acționeze în 
continuare cu toată fermitatea pentru res
pectarea strictă a legalității, a hotărîri- 
lor și indicațiilor conducerii partidului și 
statului nostru, a principiilor eticii și 
echității socialiste, prevenindu-se înavuți
rea prin încălcarea legilor.

in cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu 
privire la vizita de stat întreprinsă, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Austria, Ia invitația președintelui federal 
al Republicii Austria, dr. Rudolf Kirch- 
sehlager și a doamnei Hernia Kirchsch- 
lager, în perioadă 9—12 iunie 1981.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
și a dat o deosebită apreciere rezultate
lor acestei vizite, care, prin bilanțul său 
bogat, marchează începutul unei etape 
noi, superioare, a colaborării multilate
rale prietenești româno austriece, inscri- 
indu-se, totodată, ca un eveniment cu 
‘profunde semnificații în sfera vieții in
ternaționale,

Relevînd caracterul fructuos al vizitei, 
primirea călduroasă făcută înalților oas
peți români, înconjurați pretutindeni cu 
manifestări de stimă și considerație, ori
zontul larg al convorbirilor oficiale pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a 
avut cu șeful statului austriac, cu can-

ramurile 
eficienței 
venitului 
întregului 
Executiv

economice, 
— condiție 
național și 
popor, 

a dezbătut

celarul federal, dr. Bruno Kreisky, am
bianța de cordialitate și înțelegere reci
procă în care s.au desfășurat, rezultatele 
concretizate în Comunicatul comun ce 
în celelalte documente încheiate. Comi
tetul Politic Executiv consideră că 
tinderea relațiilor dintre România 
Austria este în interesul celor două 
poare, al unei mai strînse colaborări 
tre țările din spațiul dunărean, din Eu
ropa și din lume.

Comitetul Palitic Executiv subliniază 
cu satisfacție hotărîrea comună de a se ac
ționa pentru dezvoltarea pe mai departe 
a relațiilor dintre cele două țări, pentru 
continuarea schimbului de păreri și a 
contactelor dintre guverne, parlamente, 
organizații și instituții, reprezentanți jin 
economie, știință și cultură, dintre cetă
țeni. S-au apreciat în mod deosebit înțe
legerile convenite privind lărgirea și di
versificarea schimburilor economice reci
proce, care asigură valorificarea mai de
plină ă posibilităților oferite de econo-/ 
miile celor două țări, a schimburilor co
merciale pe bâze echilibrate și stabile, 
astfel incit nivelul actual să se dubleze 
pînă în 1985. A foșt reliefată importan
ța hotărîrii celor două părți de a se ac
ționa pentru finalizarea unor proiecte 
de cooperare industrială și tehnică și 
găsirea a noi posibilități de intensificare 
a cooperării economice, industriale și 
tehnice între România și Austria.

Comitetul Politic Executiv a luat ,act 
cu satisfacție de semnarea Programului 
de Colaborare culturală între guvernele 
celor două țări, pe anii 1881—1982, și 
apreciază măsurile preconizate ca o con
tribuție la mai buna cunoaștere a valo
rilor culturale, artistice și științifice ale 
țărilor noastre.

Comitetul Politie Executivă subliniat, 
totodată .importanța deosebită a dialo
gului la nivel înalț româno-austriac pri
vind unele probleme actuale ale situa
ției internaționale. S-a considerat ca 
fiind de o deosebită importanță subli
nierile din comunicatul comun 
vire la încordarea internațională 
riția de noi focare de conflict în 
s-a reliefat necesitatea de a se 
eforturi energice pentru reluarea 
tinuarea destinderii, pentru 

strictă a principiilor 
în drepturi, i

în direcția diminuării continue a efecti
velor militare șț armamentelor. Comite
tul Politic Executiv a evidențiat, tot- 

, odată, importanța opiniilor convergente
poartă semnăturile celor doi președinți, exprimate de cei doi președinți și în alte 

probleme actuale ale vieții internaționale. 
Comitetul Politic Executiv a subliniat 

că vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu în Austria 
a avut un larg ecou, această nouă solie 
de pace, prietenie șî colaborare interna
țională întrunind adeziunea deplină și 
aprobarea1 unanimă a întregului nostru 
popor exprimată prin telegrame, 
sori Și mesaje trimise de 
menii muncii din întreaga 
în același timp, a fost

ex-
și 

po- 
în-

scri-
oa- 

țară. 
subli

niat largul ecou internațional al vizitei, 
care ilustrează atenția deosebită cu care 
sint urmărite și apreciate acțiunile poli
tice ale României ți președintelui ei.

Aprobînd în unanimitate înțelegerile și 
concluziile la care s-a ajuns cu prilejul 
vizitei, Comitetul Poliție, Executiv a sta
bilit măsuri corespunzătoare pentru rea
lizarea, în cele mai bune condiții,, a obi
ectivelor de colaborare și cooperare ro- 
mâno-austrjece, pentru dezvoltarea conti
nuă a relațiilor tradiționale dintre țările 
și popoarele noastre, în folosul și spre 
binele lor, al cauzei generale a înțelege
rii ți păcii în Europa și în întreaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezen
tat, de asemenea, o informare cu privire 
la vizita oficială de prietenie efectuată 
în tară noastră, în perioada 16—18 iunie 
1981, de secretarul general al Partidului 
Socialist Revoluționar Somalez, președin
tele Republicii Democratice Somalia, ge- 
neral-maior Mohamed Siad Barre.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
rezultatele rodnice ale convorbirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mo
hamed Siad Barre, desfășurate într-o at
mosferă de caldă prietenie, înțelegere și 
respect reciproc, apreciind că ele repre
zintă o contribuție importantă la intensi
ficarea și adîncirea cooperării politice, 
economice, tehnico-științifice și culturale 
dintre-' România și Somalia, în folosul 
popoarelor român și somalez, al politicii 
de pace, destindere, independență națio
nală și cooperare internațională.

Comitetul Politic Executiv a dat o 
înaltă apreciere Declarației comune, sem
nate de tovarășul Nicolas Ceaușescu și 
Mohamed Siad Barre, care reafirmă ho
tărîrea României șj Somaliei de a ex- 
tinde și adinei colaborarea, atîtpe plan 

amenințarea cu forța in relațiile inter- bilateral cit și în sfera vieții interna-

cu pri- 
și apa- 

lume și 
depune 
și cou- 
respec-

... ega- 
independenței

tarea 
lității ___ ... . . _____.... _____
și suveranității, neamestecului în trebu
rile interne, nerecurgerij la forță și lă 
statale și soluționarea prin mijloace ex- ționale, considerînd că aceasta este în in
clusiv pașnice a tuturor diferendelor. • • '■>

Comitetul Politic Executiv dă o înaltă 
apreciere importanței pe care cele două 
țări o acordă edificării securității pe con
tinentul nostru și, în acest context, în
cheierii cu succes a reuniunii de la Ma
drid, astfel incit ea să ducă la înfăptui
rea deplină a tuturor prevederilor Actu
lui final de Ia Helsinki, să determine 
convocarea unei conferințe privind aspec
tele militare ale securității în Europa. A 
fost relevată importanța schimbului de 
vederi dintre cei doi șefi de stat privind 
însemnătatea deosebită a încetării cursei 
înarmărilor, adoptării de măsuri concrete

tinde și adinei colaborarea, ații pe pian

teresul asigurării progresului economic 
și social mai rapid al celor două țări 
și constituie, în același timp, o contri
buție de seamă la eforturile generale 
pentru edificarea noii ordini economice 
internaționale^ la instaurarea unor, rapor-

tură cu semnarea în timpul 
Programului de dezvoltare pe 
lung- a cooperării economice și 
a schimburilor comerciale între Guver
nul Republicii Socialiste România și Gu-; 
vernul Republicii Democratice Somalia, 
document ce deschide largi perspective 
colaborării româno-somaleze, prin obiec
tivele lărgirii șî diversificării cooperării 
și schimburilor economice, prin formele 
și modalitățile concrete de realizare a 
acestora.

Comitetul Politic Executiv a apreciat, 
de asemenea, hotărîrea de a dezvolta le
găturile de solidaritate existente între 
Partidul Comunist Român și Partidul So
cialist Revoluționar Somalez, care au un 
rol important în promovarea colaborării 
româno-somaleze, contribuind, totodată, 
la mai buna cunoaștere reciprocă a pre
ocupărilor și experienței în construcția 
socialeconomică internă, la întărirea pri
eteniei dintre cele două popoare» -

Comitetul Politic Executiv și-a mani
festat deplinul acord față de concluziile 
la care au ajuns tovarășii Nicolae 
Ceaușescu șj Mohamed Siad Barre în le
gătură cu problemele actuale ale situa
ției internaționale, cu care prilej s-a 
constatat o identitate său o mare apro
piere a punctelor de vedere privind a- 
ceste probleme. Comitetul Politic Executiv 
și-a exprima profunda satisfacție pentru 
faptul că, în timpul convorbirilor, cei 
doi conducători de partid și de stat au 
dat glas hotărîriț României și Somaliei 
de a contribui activ, în actuala situație 
internațională deosebit de complexă, la 
promovarea politicii de destindere, cola
borare, independență națională și pace, 
Ia soluționarea în interesul popoarelor a 
problemelor care confruntă omenirea, Ia 
înfăptuirea dezarmării generale, și în pri
mul rînd a dezarmării nucleare, la eli
minarea subdezvoltării șț instaurarea 
unei noi ordini economice internaționale, 
la lupta împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, a poli
ticii de apartheid și discriminare rasială, 
pentru libertatea tuturor popoarelor, la 
reglementarea pe cale pașnică, prin tra
tative, a tuturor diferendelor dintre state, 
la statornicirea unui climat de pace, 
securitate, cooperare și înțelegere în Eu
ropa, Africa, și întreaga lume, la înfăp
tuirea năzuințelor de pace, independență 
Și progres ale tuturor popoarelor.

Comitetul Politic Executiv, aprobînd în 
unanimitate documentele și înțelegerile 
convenite cu prilejul vizitei, a stabilit 
măsuri pentru realizarea în bune con
diții a obiectivelor de colaborare și.coo
perare prevăzute, pentru dezvoltarea în

vizitei a 
termen 

tehnic și

furi noi și echitabile între state. A fost continuare a bunelor relații româno-so
maleze, în conformitate cu dorințele șj 
aspirațiile celor două țări și popoace»»

reliefată însemnătatea măsurilor stabilite 
pentru dezvoltarea cooperării economice 
și a comerțului românp-somaiez, pentru 
intensificarea conlucrării în domeniile 
științei și tehnologiei, învățămîntului și 
culturii, care vin" în sprijinul eforturilor 
pe care le fac cele două țări în scopul ~-
asigurării progresului lor economic și ’ c asemenea, probleme ale activității cu-
social. S-a subliniat satisfacția în legă- rente de partid și-de stat. ; .

★

Comitetul Politic Executiv a soluționat.

^CTUZlLiTklT'FZI ÎN LU/ME
CUVÎNTAREA LUI LEONID BREJNEV LA 

SESIUNEA SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.MOSCOVA 23 (Agcr- pres). La Moscova s-au deschis, la 23 iunie, lucrările sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S. In prima ședință a luat cuvîntul Leonid Brejriev, secretar general al CC. al P.C.U.S.. președintele Prezidiului Sovietului Suprem -I U.R.S.S.După ce a expus situația încordată din lumea'de azi, L. Brejnev a spus : In aceste condiții are o ins mnătate excepțională răspunderea ce revine tuturor țărilor și popoarelor dornice de pace pentru dejuearca planurilor aventuriste, pentru a nu permite șă -se îptîmple ireparabilul, pentru menținerea păcii.Știm bine cu toții că azi puterea forțelor păcii, care se opun agresorului potențial, este mai mare ca oricând înainte.Concluzia este una singură : Trebuie să se . facă acum, astăzi, totul pentru a bara calea amatorilor

de înarmare nelimitată și de aventuri militare. Trebuie să se facă totul pentru asigurarea dreptului oamenilor la viață. Și aceasta este o cauză care nu .poate lăsa pe nimeni indiferent sau străin ; ea privește pe toată lumea și pe fiecare. Ea privește guvernele și partidele politice, organizațiile obștești și, firește, parlamentele, alese de popoare și care acționează în numele lor. ..;/.,/,/Iată de ce Comitetul Central al P.C.U.S, și Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. supun dezbaterii dv. proiectul de apel al Sovietului Suprem al U.R.S.S. „Către parlamentele și popoarele lumii11. A_ cest proiect cuprinde un a- pel la acțiuni active în numele păcii și securității internaționale, pentru ca înalta autoritate și posibilitățile parlamentelor să fie folosite, spre binele păcii și colaborării internaționale. . .

de Ta n i u g,
• PESCURT

IN PRIMA ȘEDINȚA plenară a lucrărilor Conferinței internaționalesolidaritate cu Siria și Organizația pentru Eliberarea Palestinei, ale cărei lucrări se desfășoară la Damasc, șeful delegației române, Ilie Văduva, membru supleant al C.C. al P.C.R., deputat în Marea Adunare Națională, a dat citire mesajului tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre. ședințele Republicii Socialiste România, adresat conferinței.
LA CONFERINȚA la nivel înalt a Organizației Unității Africane, care-și va desfășura lucrările la Nairobi, între 24 și 27 iunie, Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest va cere sprijinul pentru convocarea linei- sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. care să dezbată

» PE SCURTregimului rasist de la Pretoria— a declarat agenției președinteleSWAPO, Sam Nujoma.
IN LOCALITATEA algeriană Hassi Messaoud s-au încheiat, luni seara, lucrările unei reuniuni la care au participat mipjștrii petrolului din patru țări a- fricane membre ale Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol : Algeria Jamahiria Libiană, Nigeria și Gabon.
LA BAGDAD s-au încheiat, luni seara, lucrările sesiunii extraordinare a U- niunii Parlamentare .Arabe,, convocată, la cererea I- rakului, pe'ntru examinarea aspectelor legate de bombardarea de către aviația israeliană a centralei nucleare irakiene de la Tam-

i In jurul orei 9,00 — 
î Transmisiune directă:
■ Ședința de deschidere a
: Congresului al doilea
: al consiliilor oameni-
l lor muncii din indus-
i trie, construcții, trans-
: porturi, circulația măr-
: furilor și finanțe.| 16,00 Telex.: 1.6,05 Teleșcoală.; 17,00 Melodii populare,î 17,20 Tragerea prono-i expres.; 17,30 Finala „Cupeiî României*1 :1a fo:t-i bal: Universita

tea Craiova —• ■Politehnica Ti- ;mișoara. Trails- jmisiune directă de la București. i în pauză: la ora18.15 — 1001 de seri. :19.15 Telejurnal,* Congresul Con- ;siliilor oamenilor muncii.20,10 Actualitatea eco- : nomică.* Seceriș '81.20,30 într-un glas cu ; țara. Spectacol\ muzical-literar, 20,55 Telecinemateca.Ciclul „Mari ac- 3 «tori“, „Soarta u- | nuî om". Produc- | ție a studiourilor ! sovietice. " g22,20 Telejurnal./
MICA PUBLICITATE

probleina aplicării de-șanc- , muz, relatează agenția ira- țiurii economice împotriva kiană de .presă, INA. ' ■ ;

V1ND . Trabant 601 S, stare excepțională. Informații Colonia Cimpa 35. (582) ; : TVIND urgent Flat 850. Informații strada 23 August nr 32, Petroșani. (583)VIND Fiat 125 alb în stare bună. Strada Brașov nr. 18 Cluj-Napoca. telefon 46082. (575)VIND cărucior landou,

import, stare excepțională Petroșani, Republicii 105. David (576)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bobos Iuliu, eliberată de I.M. Uri-* câni. Se declară nulă. (577)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Kiss Iosif, eliberată de I.U.M, Pe-» troșahi. Se declară nulă, (578)
!tED^CTîA sr 'ADMINISTRAȚIA i Petroșani, stt. Republicii nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretarial), 4 2464 (secții). TIPARUL I Tipografia Petroșani, str Republicii ar, 67.


