
SAUM *« UCTUU

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

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 18 august, a 
avut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței. Comitetul Politic 
Executiv a examinat și aprobat raportul 
asupra execuției Bugetului de stat și a 
celorlalte planuri financiare pe primele 
șapte luni ale anului.

Comitetul Politic Executiv a apreciat 
că veniturile bugetare, vărsămintele din 
beneficii, prelevarea din valoarea pro
ducției nete și impozitul pe circulația 
mărfurilor sînt mai mari decît in pe
rioada corespunzătoare a anului prece
dent. Prin Bugetul de stat șl celelalte 
planuri financiare s-a asigurat finanța
rea investițiilor și a altor acțiuni cu ca
racter economic, precum șl a cheltuieli
lor social-culturale și a altor cheltuieli.

Comitetul Politic Executiv a criticat, 
totodată, unele rămineri. în urmă serioa
se și unele fenomene economice nega
tive care se oglindesc în situația execu
ției Bugetului și a celorlalte planuri fi
nanciare. Cauza acestora, s-a apreciat, stă 
în neîndeplinirea de către o serie de în
treprinderi a planului producției marfă 
și fizică, a planului de investiții, de cops- 
trucții-monlaj, precum și a planului de 
export, nerealizării veniturilor planifica
te ș; depășirii cheltuielilor de producție.

Comitetul Politic Executiv a cerut gu
vernului. ministerelor și centralelor, or
ganelor financiar-bancare, de planificare 
și aprovizionare, să acționeze energic în 
vederea aplicării neabătute a ho’ărîrilor 
Congresului al XH-lea al partidului, a 
sarcinilor cincinalului, a hotărîrilor Și 
indica'Iilor conducerii partidului și sta
tului.

Comitetul Politic Executiv a indicat 
Consiliului de Miniștri să se mobilizeze 
forțele în direcția realizării tuturor in
dicatorilor planului, în special a produc

ției marfă și producției fizice, în toate 
ramurile economiei naționale, de aceasta 
depinzînd asigurarea creșterii continue a 
beneficiilor. Realizarea tuturor Prevede
rilor planificate în domeniul producției 
este esențială pentru asigurarea benefi
ciilor planificate în întreaga economie.

Comitetul Politic Executiv a trasat, de 
asemenea, sarcina să se acționeze cu toa
tă energia pentru lichidarea rămînerilor 
în urmă în domeniul investițiilor, pentru 
îndeplinirea ritmică a planului în cons
trucții și folosirea în condiții corespunză
toare a utilajelor existente în stoc.

Criticînd lipsurile în domeniul valorifi
cării superioare a materiilor prime si 
materialelor. Comitetul Politic Executiv 
a cerut ministerelor să se facă totul pen
tru realizarea sortimentelor de valoare 
ridicată în toate sectoarele producției ma
teriale.

S-a indicat de asemenea, să se inten
sifice activitatea în domeniul comerțului 
exterior, să se ridice nivelul calității șl 
eficienței acestei activități, să se facă 
totul pentru realizarea integrală a pla
nului la export, asigurîndu-se produsele 
de calitate superioară planificată, pentru 
creșterea rentabilității desfacerii produ
selor românești pe piața mondială. Se 
impune să se urmărească, de asemenea, 
permanent, reducerea importurilor folo- 
sindu-se resursele interne, perfecționîn- 
du-se tehnologiile proprii, valorificîndu-se 
mai bine gindirea și experiența științifică 
și tehnică românească.

Comitetul Politic Executiv a indicat să 
se ia măsuri ferme pentru buna desfă
șurare a activității în agricultură, atît în 
ce privește strîngerea recoltei la toate 
culturile, cît și realizarea lucrărilor agri
cole la cel mai înalt nivel calitativ, în 
vederea pregătirii temeinice a recoltei

(Continuare in pag, a 4-a)

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAl

roșu
ANUL XXXVII, NR 9004 MIERCURI, 19 AUGUST 1981 4 PAG. — 30 BANI

Brigăzi în

A

In intimpinarea 
măreței sărbători 

a [liberării patriei 
frunien întrecerii

Apropierea macii sărbători a Eliberării 
prilejuiește afirmarea vredniciei si pri
ceperii a tot mai multe brigăzi de mi
neri pe frontul cărbunelui.

La mina Aninoasa se remarcă în a- 
ceastă lună îndeosebi minerii frontaliști 
din brigăzile conduse de Iosif Prisecan 
și Constantin Iacob din sectorul I. Rea- 
lizînd zi de zi randamente cu cîte 500. 
respectiv. 700 kg/post superioare celor 
planificate, cele două brigăzi an acumu
lat de la începutul lunii cîte o producție 
suplimentară de 430, respectiv, 765 tone 
cărbune. Tot prin productivități superi

oare se remarcă brigada de pregătiri 
condusă de Marcel Coman care lucrează 
la deschiderea unui abataj frontal pe 
stratul 3, blocul I. Brigada a realizat de 
la începutul lunii peste plan 3 ml. în 
cadrul sectorului IV rezultate bune au 
înregistrat brigada condusă de minerul 
Constantin Gheorma care, lucrînd cu pro
ductivități superioare celor planificate cu 
cîte 1 tonă pe post, a 'realizat de la în
ceputul lunii peste plan o producție de 
240 tone cărbune, precum și brigada de 
frontaliști condusă de Gheorghe Pa- 
trolea.

Depășiri 
la lucrările 

de deschideri
I'e la începutul anului, 

colectivul sectorului de 
investiții ai minei Vulcan 
și-a depășit sarcinile la 
lucrările de deschideri 
(săpări si betonări)'ale vi
itoarelor capacități de 
producție cu 29 ml. In a- 
ceastă lună minerii secto- 
ful'ui au adăugat la suc
cesele lor pe primele 7 
luni încă 7 ml la săpări 
și 14 ml la betonări exe
cutate peste plan.

Sînt succese ale brigă
zilor conduse de Ilie Chi
ron, Constantin Niță șl 
Gheorghe Buță. formații 
evidențiate lună de lună 
prin depășire?, productivi
tății muncii și lucrări de 
bună calitate.

\ 
\

Peste 3000000 
de lei plus 

la desfacerea 
de mărfuri

Colectivul I.C.S. Mix
tă Lupeni și-a îndeplinit 
planul la desfacerea de 
mărfuri de la începutul 
anului în proporție de 
101,91 la sută, ceea ce 
reprezintă desfacerea 
peste plan a unui volum 
de mărfuri de 3 525 000 
lei. Aceste depășiri se 
datoresc unei aprovizio
nări ritmice cu mărfuri
le cerute de cumpără
tori, precum și unei bu
ne serviri a populației.

I Față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, 
în orașul Lupeni au fost 
vîndute cu-12 milioane 
de lei mai multe măr
furi. Bunele rezultate au 
dus la realizarea unui 
beneficiu peste plan de 
625 000 lei de. la înce
putul anului.

Cu aceste bune rezul
tate întîmpină oamenii 
muncii de la I.C.S. Mix
tă Lupeni marea sărbă
toare de la 23 August.

Mineritul Văii Jiului pe coordonatele 
progresului tehnic, 

ale mecanizării complexe
Ani ai rodniciei muncii 

descătușate de povara gri
jilor, ani ai alintului re
voluționar, de progres și 
bunăstare, anii libertății 
și împlinirii omului, au 
înscris mineritul Văii Jiu
lui ' pe coordonatele fără 
seamăn ale modernizării 
continue a întregii 
tivități din subteran.

. greșul tehnic este 
zent la fiecare loc
muncă, iar, omul, minerul 
zilelor noastre, s-a .trans
format pentru totdeauna 
în cei 37 de ani, devenind 
dintr-un simplu mânuitor 

ac- 
Pro- 
pre- 

de

in pag. a 2-a)

Alături de numeroșii meseriași cu vechi stagii de 
activitate în cadrul fabricii de mobilă de la Livezeni, 
forța de muncă feminină ocupă un loc important in 
cadrul fluxului de producție. Cu multă pricepere și 
îndemînare femeile lucrează fie la mașinile-unelte, 
fie in secțiile de lăcuire, lustruire, tapiserie, montaj 
etc., realizînd numai lucrări de bună calitate, mult 
apreciate de cumpărători.

Foto : Șt. NEMECSEK

al ciocanului de abataj, 
al sapei și lopeții, mine
rul tehnician, capabil să 
mânuiască cele mai mo
derne utilaje. Dacă ieri, și 
acest ieri abia dacă trece 
de 10 ani, sta cu urechea 
ațintită la tronsnetul grin
zilor și bandajelor de 
lemn, azi la adăpostul 
scuturilor coloșilor de o- 
țel mânuiește manetele și 
butoanele care pun in 
mișcare adevărate uzine 
subterane. Minerul care 
ieri apăsa cu forța brațe
lor și greutatea corpului 

mașina de perforat în ste
iul de piatră, azi minuieș- 
te combinele de înaintări 
de mare productivitate. 
Mii de vagonete care pur
tau rodul muncii mineru
lui din abataj au fost în
locuite de 
cu covor de 
nuța, lampa 
sau și mai 
tren tras de
doar in pagini de cărți și

Dorin GIIEȚA

transportoare 
cauciuc. Rîz- 
cu benzină 
îndepărtatul 

cai au rămas

1

III

Realizarea integrala 
a sarcinilor la extracția 
de cărbune presupune 
cu necesitate

INTEGRAREA FER 
MĂ IN EXIGENȚELE 
PROTECȚIEI MUNCII 
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unitate reprezentativa
în construcția de mașini minier®

Adunarea generală a 
reprezentanților oamenilor 
muncii din Întreprinderea 
de utilaj minier Petroșani, 
ca foi' suprem al conduce
rii colective, a dat glas 
hotărîrii unanime a colec
tivului de a . materializa 
sarcinile stabilite de Con
gresul al XI 1-lea ai parti
dului și al II-lea Congres 
al consiliilor oamenilor 
muncii în scopul obținerii 
unor rezultate economico- 
productive superioare și de
venirii, în viitorul apropiat, 
ca unitate reprezentativă în 
construcția utilajelor mi
niere. Faptele de muncă 
ale acestui harnic și pri
ceput colectiv se materia
lizează în contribuția lui 
substanțială ia înfăptuirea 
programului de mecaniza-

Un strălucit program 
de acțiune, emanat din 

practica muncii de partid
Trăim într-o epocă în 

care circulația informa
țiilor. a ideilor și valo
rilor își pune amprenta 
asupra tuturor compar
timentelor vieții și acti
vității umane. în acest 
cadru, cu ample conse
cințe informative și for
mative, se înscriu func- 

’ țiile presei, subliniate 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul ge
neral jJ partidului, în 
cuprinzătorul program 
de acțiune Cuvîntarea 
rostită Ia adunarea fes
tivă consacrată celei de-a 
50-a aniversări a „Scîn- 
teii“ și sărbătoririi Zi
lei presei. Aprecierile Și 
îndrumările de o deose
bită valoare ideologică, 
teoretică si practică, e- 
viderițiază c’rințele pe 
care le pune partidul în 
fața presei românești 
contemporane. contribu- 

din Valea

pe linia

re a minelor
Jiului.

,înscriindu-se 
bunelor rezultate obținute 
în cincinalul 1976-—1980,
rezultate care .au determi-

Adunări generale ale 
oamenilor muncii

nat desemnarea I.U.M.P. 
ca unitate fruntașă pe ra
mura construcțiilor de 
mașini și utilaje miniere, 
în primul semestru al a- 
nului 1981 colectivul și-a 
realizat și depășit princi
palii indicatori de plan. 
Astfel, producția netă a 
fost realizată în propor
ție de 105,5 la sută, pro
ducția marfă — 101,95 la 
sută, producția globală — 

ind la creșterea substan
țială a funcțiilor ei. co
respunzător cerințelor su
perioare ale actualei eta
pe de dezvoltare a so
cietății noastre socialis
te, marilor sarcini stabi
lite de Congresul al 
XII-lea al partidului.

Extrăgîndu-și seva din 
practica social-economj- 
că. din toate domeniile 
de activitate, presa 
este numai o oglindă 
delă a realității, ci și 
factor de stimulare 
experienței înaintate.

nu 
fi- 
un 

a 
a

elementului nou, capabil 
să imprime un ritm mai 
înalt în muncă, 
relație directă, 
cită cu cele mai 
cative aspecte 
ale realității îi- 
presei rolul de 
a experienței

Această 
nemijlo- 
semnifi- 
concrete 
conferă 
tribună

înaintate,

(Cont, în pag. a 2 a)

SUtă.
JU 

reali- 
1U00 

— 98 
mate-

100 la sută. iar producti
vitatea muncii raportată 
la producția netă în pro
porție de 104,59 la 
Indicatorii, de eficientă 
fost, de . asemenea 
zați ; cheltuielile la 
lei producție marfă 
la sută, cheltuielile 
riale la 1000 1’ producție 
marfă — 98,8 la sută, iar 
planul de beneficii in pro
porție de 105,97. la sută. 
Au fost înregistrate eco
nomii la metal de 90 tone, 
peste 71 000- kWh energie 
electrică și 40 tone com
bustibil convențional. Cît 
privește indicatorul sorti
mental al producției de 
mașini și utilaje tehnolo- .

Teodor RUSU 
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Preschimbarea carnetelor 
de sindicat

In unitățile economice 
si instituțiile din Valea 
Jiului se desfășoară o ac
țiune politică de mare si 
profundă rezonanță in 
viata oamenilor muncii 

preschimbarea carnete
lor de sindicat. La mina 
Vulcan, această acțiune 
est - în toi. Pentru buna 

. desfășurare a acțiunii, 
comitetul de sindicat a 
repartizat fiecare mem
bru al său -pe organizații 
și g upe sindicale. La or
ganizația de sindicat de 
la sectorul VIII a fost re
partizat tovarășul Iulian 
Fi lip, la organizația de la 
sectorul VI, cunoscutul șef 
de brigadă Mihai Ne.ș- 
tean, la sectorul I. Mircea 
Plic. Acest fapt a condus 
la mobilizarea permanen
tă și activă a întregului- 
colectiv la realizarea sar
cinilor de plan, la pre
schimbarea carnetelor de 
sindicat. Pînă în prezent 
s-au preschimbat peste 700 
de carnete și sînt create 
condiții ca acțiunea să 
fie încheiată cu succes la 
finele lunii viitoare.

Fără îndoială, acțiunea 
de preschimbare a docu
mentelor de sindicat, des
fășurată în spiritul Teze-

lor și
U.G.S.R., va 
participarea 
tientă a oamenilor muncii 
în viața de organizație, la

Congresului 
determina 

activă, conș-

Din viața 
organizațiilor 
de sindicat

conducerea treburilor ob
ștești. „In 
însă

același timp 
finalizarea — așa

Acțiuni 
în sprijinul

Comitetul sindicatului 
de la I.R.I.U.M.P. a orga
nizat pe secții și ateliere, 
în cinstea Eliberării pa
triei — zile de producție 
record. Aceasta este una 
din multiplele acțiuni 
ce se desfășoară la 
I.R.I.U.M.P. si care fac ca 
oamenii muncii de aici să 
raporteze în cinstea Zilei 
de 23 August îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe pri
mele opt lumj ale anului. 
Valoarea producției su-

Un strălucit program 
de acțiune

'Urmare din pag 1)

inscriind-o printre cele 
mai eficiente mijloace ale 
educației comuniste. Țelul 
suprem al politicii parti
dului nostru este omul, 
bunăstarea Și fericirea 
tui. și în numele acestui 
țel generos trebuie să să
dim în conștiința fiecărui 
cetățean faptul 'că de 
munca noastră depinde fe
ricirea noastră, că spori
rea continuă a producției 
și avuției naționale repre
zintă singura sursă a do- 
bindirii 
șugat.

Orice 
alităților 
ciale, 
cative. reprezintă un mod 
de implantare a presei, 
de informare, analiză sau 
comentare, pentru a pro
mova cuvintul partidului 
cu fermitate și pasiune < 
revoluționară. Asigurarea 
bazej energetice și de ma
terii prime într-o măsură 
cît mai mare cu forță pro
prie constituie un dome
niu prioritar pentru zia
rul nostru, care, încă de 
la înființare, este un ziar 
al minerilor, o tribună a 
experiențelor cele mai 
înaintate născute in rîn- 
durile minerilor. O abor
dare mai profundă. tot 
mai competentă și eficien
tă a problemelor îndepli
nirii planului de produc
ție. a sporirii productivi
tății. tratarea problemelor 
autogestiunii si autocondu- 
eerii muncitorești, a ren
tabilității economice. de 
educație, cultură si artă, 
a complexelor aspecte ale « 
vjeții internaționale, cons
tituie un domeniu

unui trai îmbel-

aspect al re- 
politice și so- 

economice sau edu-

fu net ii le
„Trebuie

pentru a participa la în
făptuirea Programumi ide
ologic al partidului. In 
paginile ziarelor trebuie 
să fie surprins însuși frea
mătul vjeții pentru a con
tribui, dinamic, suplu și 
combativ, la progresul ță
rii. Pentru lucrătorii din 
presă, pentru toți oamenii 
muncii din Valea Jiului, 
nu este un exemplu mai 
însuflețitor dccît cel ofe
rit, zi de zi. de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secre
tar genera] al partidului, 
care, subliniind 
presei, spunea :
să avem permanent in Ve
dere că noua etapă de 
dezvoltare a patriei noas
tre presupune eforturi sus
ținute, atît materiale cit 
și spirituale o largă ac
tivitate științifică cultura
lă. ridicarea continuă a ni
velului de pregătire pro
fesională. tehnică, științi
fică și politică, a tuturor 
oamenilor muncii. Aceasta 
este condiția primordială 
pentru asigurarea mersu
lui ferm a| patriei noastre 
pe drumul societății socia
liste multilateral dezvolta
te, pentru trecerea la o 
nouă etapă si înfăptuirea 
unei civilizații superioare 
in patria noastră". Acum, 
în aceste zile de august, 
cînd facem un bilanț al 
înfăptuirilor în cei 37 de 
ani de la revoluția de eli
berare socială și națională, 
antifascistă și antiimperi- 
alistă, contribuția presei 
este integrată în tot ce 
s-a înfăptuit, determinînd 
o activitate calitativ supe
rioară apropiată omului 

» și aptă să insufle noi e- 
nergii în opera de înălța
re socialistă a patriei.

t < AU ÎNCEPUT verifi-
* cările tehnice ale instala- 
Ițiilor compartimentului de 

hidroterapie. ale cărui a-

I
I
t

cările tehnice ale instala-

menajări s-au terminat de 
curînd. în cadrul secției de 
recuperare a Spitalului mu
nicipal Petroșani. După în
cheierea verificărilor teh
nice ale instalațiilor de 
tament — afuziuni, 
galvanice, trefle, bazin 
dușuri ■— hidroterapia

tra- 
băi

și
se

cum ne spunea llie Dia
conii, președintele comite
tului de sindicat — am
plei acțiuni politico-edu
cative de preschimbare a 
documentelor, prin înmî- 
narea noilor carnete 
sindicat in adunările 
grupă sindicală, se 
constitui în evenimente 
de larg ecou în conștiința 
oamenilor muncii de Ia 
mina noastră, amplifieîn- 
du-le dorința si hotărîrea 
lor de a-si consacra toate 
forțele. întreaga putere de 
muncă, perfecționării con
tinue a pregătirii lor po
litice, profesionale, a în
deplinirii în mod exem
plar a sar inilor de plan 
la producția de cărbune".

concrete
producției

plimentare pe care 
lectivul întreprinderii 
va realiza pînă la sfîr.și- 
tu) lunii august se preco
nizează să fie de 4 mili
oane lei. In fruntea aces
tei însemnate acțiuni se 
află oameni ai muncii de 
la toate secțiile întreprin
derii. Dintre aceștia a- 
mintim pe Viorica Păs- 
trăveanu. Petru Belei, Lu
dovic Mate, Vasile Voi- 
culescu, Nicolae Iovan, 
Ștefan Zaler și mulți alti 
colegi de ai lor.

Unitate reprezentativă

Deschisă in urmă cu 
puțin timp in cartierul 
Aeroport din Petroșani, 
berăria „La carul cu 
bere" s-a dovedit a fi o 
unitate a I.C.S.A. și AP. 
mult apreciată de toți 
cei ce ii trec pragul. 
Desfăcînd o largă va
rietate de produse de 
patiserie (pateuri, brin- 
zoaice, plăcinte cu brîn- 
câ, cu carne etc.) pregătite 
in laboratorul propriu, 
numeroase sortimente de 
gustări și ntincare și
desigur bere, unitatea 
și a dublat plănui de
vinzare zilnic față de 
vechea unitate din Piața 
Victoriei.

in imagine un instanta
neu de muncă din ca
drul laboratorului de 
patiserie al unității, 
loto: Șt. NEMECSEK
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Laboratorul explo
rări clinice al spitalului 
municipal Petroșani,

de susținere 
țip SMA-1.

economico-fi- 
primul semes-

gice. deși valoric a to-si 
realizat, la fizic s-a înre
gistrat o nerealizare de 
897 de tone, datorată ne- 
asigurării documentației 
modificate pentru execuția 
complexului 
mecanizată

Bilanțul 
nanciar pe
tru t,l anului, rezultatele 
înregistrate au determinat 
ca dezbaterile pe margi
nea dării de seamă, pro
punerile si angajamentele 
asumate de vorbitori să 
amplifice succesele obținu
te. să folosească întreaga 
pricepere și. competență 
profesională in scopu] rea
lizării producției de înaltă 
tehnicitate și caracteristi
ci calitativ superioare. Da
rea de seamă, dezbaterile 
au evidențiat necesitatea 
unei aprovizionări ritmice 
cu materiale, scule și dis
pozitive. S-au manifestat 
și nemulțumiri asupra mo
dului în care s-a acționat 
pentru ridicarea nivelului 
calitativ al producției, ne
ajuns care a avut reper-

i

va constitui în cel de-a] 
treilea compartiment, pe 
lingă electroterapie și ter- 
moterapie, pus la dispozi
ția populației in cadrul 
secției de recuperare a spi
talului municipal

4 RECHIZITE ȘCOLA
RE, In cadrul librăriilor 
din municipiu a început 
desfacerea rechizitelor șco
lare. Librăriile și papetă- 
riile din Valea Jiului au 
fost aprovizionate cu un 
bogat sortiment de rechi
zite in vederea noului an 
de învățămînt.

GRIJA FAȚA DE OM

cusiuni și asupra funcțio
nării utilajelor miniere. In 
cadrul secțiilor prelucrări 
la cald si atelierelor pre- 

' lucrătoare s-au pierdut în
semnate cantități de me
tal datorită nerespectării 
disciplinei tehnologice, ne
atenției și chiar slabei 
pregătiri profesionale a 
unor lucrători. In cadrul 
dezbaterilor s-a cerut or
ganizarea unor cursuri de 
calificare și perfecționare 
a pregătirii profesionale, 
s-a insistat pe întronarea 
unei înalte conștiințe mun
citorești în scopul reali
zării unor producții 
calitate. diminuarea 
maxim a rebuturilor
economisirea resurselor 
materiale. In luările de 
cuvînt vorbitorii au insis
tat pe asigurarea ateliere
lor- prelucrătoare cu ins
trumente de măsură și 
control pe faze de pro
ducție, extinderea deservi
rii de către un muncitor 
a mai multor mașini (Vi
orel Anghel) ; în vederea 
reducerii consumului de 
metal să ia ființă o debi
tare centralizată la cons-

de 
la
Si

trucții metalice (Gheorghe 
Barna) ; propagandă susți
nută pentru cunoașterea 
și aplicarea noului meca
nism eeonomico-financiar. 
imprimarea spirituW de 
economisire și reducere a 
importului de metal (Du
mitru Găgeanu) : conlucra
rea permanentă între com
partimentele C.T.C. și mun
citorii de la mașini (Eu
gen Aradi). Și ceilalți par
ticipant! la dezbateri, Ga
vrila Dan. Viorel Livăda- 
ru, Gheorghe Scurtu, Tra
ian Neagoe și Nicolae Biro 
au apreciat activitatea 
c.o.m., modul democratic 
de lucru, de consultare a 
oamenilor în rezolvarea 
problemelor economico- 
sociale. Efortul material 
făcut de partidul și sta
tul nostru. experiența și 
răspunderea întregului co
lectiv sînt îndreptate în 
prezent spre transformarea 
calitativă a uzinei într-o 
unitate model, reprezenta
tivă pentru construcția de 
mașini miniere în scopul 
creșterii producției și pro
ductivității muncii în mi
nele din Valea Jiului.

I

(

Mineritul Văii Jiului
(Urmare din pag. I)

memoria bătrînilor. Au a- 
părut noțiuni noi, noi me
serii: miner-tehnician, hi- 
draulician, miner-mecani- 
zator și aceasta în numai 
cîțiva ani.

In urmă cu ceva mai 
mult de 10 ani, minerii 
Paroșeniului introduceau 
în abataj primul complex 
mecanizat, făurind o ade
vărată revoluție în activi
tatea din minerit. Azi, în 
Valea Jiului funcționează 
29 de asemenea utilaje de 
mare productivitate, 
ponderea producției 
trase cu 
canizate 
sută, fi 
în urmă 
la .sută.

In 1975 ca să nu mer
gem prea departe cu re
trospectiva, în Valea Jiu
lui funcționau 9 combine, 
9 combine de înaintări in

iar 
ex- 

complexcle me- 
reprezintă 27.2 la 
numai cu un an 
era doar de 25

Caravana de investigație 
pulmonară a laboratorului 
de pneumoconioze 
I.C.P.M.C. întreprinde 
zilele următoare un 
trol medical periodic 
monar in rindul persona
lului muncitor din sectorul 
forestier. Caravana se 
deplasă în acest scop 
punctele de exploatare 
la Cîmpu lui Neag și Voi- 
vodu.

< PE TEME DE CIRCU
LAȚIE. Duminică, la Casa 
de cultură din Petroșani a 
avut loc consfătuirea aDua- 
lă cu șoferii amatori din

al 
in 

con- 
pul-

va 
în 
de

in 
a-

nu exista nici 
de înaintări în 
numai trei ani 

meca nică
a cărbunelui 
Ia 16,4 la sută și a 
în următorii 
31 la sută. La

doi 
in- 
din 
de

înaintări,

De la Ministerul 
Educației și 

invățămintuiui
In perioada 1—3 septem

brie a.c. se organizează un 
nou concurs de admitere 
pentru treapta a 11-a de 
liceu (clasa a Xl-a). învă
țămînt de zi și seral, 
înscrierile se fac la secre
tariatele liceelor intre 25 
și 31 august a.c. Concursul 
de admitere se desfășoară 
după metodologia publica
tă in broșura „Înscrierea 
și admiterea în învățămin- 
tul liceal și profesional", 
editată și difuzată în luna 
aprilie 1981.

La concursul de admite
re in clasa a NI-a de li
ceu. cursuri de zi, se pot 
înscrie promovați) clasei 
a X-a din promoția anu
lui 1981. dacă nu au de
pășit vîrsta de 19 ani îm
pliniți pînă la începerea 
anului școlar, iar la 
vățămîntul seral se 
înscrie persoanele care 
promovat clasa a X-a 
liceu si desfășoară o acti
vitate social-utilă. Probele 
de concurs se susțin la a- 
celoași date si ore. atît 
pentru învățămîntul dp z>, 
cit si pentru cel seral.

☆
cei ce doresc să 
cursurile unei 

Profesionale. învăță- 
de zi și seral nreci- 

că se continuă înscri- 
cand'daților la con

cilia

t i ț

■i

i i î i î 
i 
i i ( I I 
i
î
<

sci noastre muncitoare la 
politica înțeleaptă a 
partidului.

Minerii zilelor noastre 
au înțeles clarviziunea 
revoluționară a înțelep
tului lor conducător, cel 
mai iubit fiu al poporului 
român, pe care și l-au a- 
les Miner de onoare — 
tovarășul

cărbune și 
o combină 
steril. La 
încărcarea 
galerii 
junsese 
crescut 
ani la
cheierea a șapte luni 
acest an cu cele 23 
combine de 
ponderea săpării mecani- Ceaușescu — iar răspunsul 
zale a galeriilor ajunsese 
la 34,76 la sută, 
eași perioadă - 
luni din 19SI 
combine de abataj se ob
ținea aproape 40 la sută 
din producția de cărbune 
realizată.

Cifrele sînt edificatoa
re. In ele sînt sintetizate 
eforturile oamenilor de 
a-și însuși tehnica mo
dernă, aviditatea .mineru
lui după nou, dar mai a- 
les ele reprezintă totala 
adeziune a acestui pu
ternic detașament al cla-

In acc- 
șapte 

— cu 42 de

Valea Jiului organizată de 
serviciul de circulație de 
la Miliția municipiului Pe
troșani. Au fost prezenta
te filme pe teme de circu
lație rutieră care au scos 
în evidență unde duc ires
ponsabilitatea oamenilor de 
la volan și ncrespectarea 
semnelor de circulație. Pă
cat că prea puțini condu
cători auto au dat curs a- 
cestei invitații.

♦
CURS
Este a doua zi de cînd lo
cuitorii de pe unele străzi 
din apropierea halelor din

DEFECȚIUNE IN 
DE REMEDIERE

N i c o l a. e

lor la îndemnurile secre
tarului general al parti
dului este răspunsul ero
ismului muncii subterane, 
este cărbunele energetic 
și cocsificabil pe care îl 
smulg adîncurilor pentru 
cîștigarea independenței 
energetice a țării, pentru 
progresul și bunăstarea 
patriei, pentru creșterea 
necontenită a nivelului de 
trai ăl tuturor celor care 
muncesc și trăiesc în chip 
Comunist pe meleagurile 
României socialiste.

orașul Petroșani nu au apă. 
Intervenind la dispeceratul 
E.G.C.L. am aflat și cauza: 

•o conductă spartă pe stra
da Vasile Roaită. Tot dis
peceratul ne asigură că ins
talatorii sanitari au lucrat 
in zilele de 17 și 18 august 
la remedierea defecțiunii, 
așa că în 
vea apă.

Rubrică realizată de 
STEJARU

curînd vom

în- 
pot 
au 
de

Pentru 
urmeze 
școli 
mint 
zăm 
erea
cursul de admitere 
la 8 septembrie a.c. Con
cursul de admitere se va 
desfășura în zilele de 9 și 
10 septembrie în eondi- 

1 iile prevăzute în broșura 
-If.tM n»h1init”f ii lor -czul- 
tatețo cu „flscaz," în ZÎU3 
de 11 septembrie a.c.
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Integrarea fermă în exigentele protecției muncii

■ , w„ ->4

Pentru îmbunătățirea condițiilor 
de securitate in subteran

Alături de creșterea nivelului tehnic al 
sului de extracție, prih dotarea minelor cu 
moderne, de mare capacitate, cresc an de an 
rile alocate pentru îmbunătățirea condițiilor de pro
tecție și securitate a muncii din subteran. Expresie 
a grijii față de om. față de personalul din subteran, 
în cadrul minelor Văii Jiului au fost cheltuite de k. 
începutul anului aproape 18 000 000 le; pentru ’ îmbu
nătățirea protecției muncii. Din acest fond au fost 
alocate :

5 000 000 lei pentru tehnica securității
2 000 000 lei pentru ventilația minelor 
Peste 300 000 lei pentru măsuri igienico-sa- 
nîtare
Peste 700 000 lei pentru materiale igienico-sa- 
nitare
Peste 5 000 00 le; pentru echipament de pro
tecție
Peste 2 000 000 lei pentru echipament de lucru 
Peste 100 000 Iei pentru alimentație specială 
6500 lei pentru cercetare și proiectare în do
meniul protecției muncii
2 500 000 lei pentru propaganda de protecție a 
muncii.

Dotări pentru perfecționarea 
instruirii personalului

Pentru îmbunătățirea ac
tivității de instruire a per
sonalului, din fonduri su
plimentare ale C.M.V.J. 
pentru dotarea cabinetelor 
de protecție a muncii, a- 
cestea au fost dotate de 
la începutul anului cu în
că 6 aparate de filmat. 7 
aparate de mărit si 2 apa
rate de proiecție. Noile 
dotări sînt menite să de
termine modernizarea ac
tivității cabinetelor. să 
sporească eficiența instru
irii personalului.

proce- 
utilaje 
fondu-

Instruire N. 1). 1’. M. 
in cabinetul de pro

tecție a muncii de la 
I.M. Paroșeni.

’ Un loc important în ca
drul strădaniilor pentru 
îmbunătățirea climatului 
de securitate în subteran, 
pentru prevenirea acciden
telor revine activității ca
binetelor de protecție a 
muncii. îndeosebi prin 
sporirea contribuției a- 
cestora la perfecționarea 
instruirii personalului, a 
lărgirii cunoștințelor ă- 
cestuia în domeniul măsu
rilor de protecție a mun
cii.

Instruirea pentru 
nou încadrați necesită

Respectarea normelor de 
tehnica securității muncii 
necesită mai întii cunoaște
rea temeinică a acestor 
norme. Da locul de muncă 
se verifică modul in care 
muncitorii au acumulat 
cunoștințele predate în 
perioada instructajului.

In cadru] Întreprinderii 
miniere Dîlja. centrul de 
instruire a muncitorilor 
nou încadrați este dotat cu 
tot ceea ce este necesar 
pentru a asigura o bună 
calitate și eficiență instru
irii muncitorilor de la în
treprinderile miniere Do- 
nea, Petrila, Dîlja. Dive- 
zenj și Aninoasa. De la în
ceputul anului. în acest 
centru au fost instruiți 
3231 de muncitori. Am pu
tut -constata la fața locu
lui că există preocupare 
susținută și exigentă în a- 
sigurarea cunoașterii temei
nice a normelor de protec
ție a muncii de către vi
itorii lucrători în subteran. 
După numai 4 zile de ins-

de 
de 
cu 
a- 
cu 
în 

pro-

truire, un test dat la clasa 
maistrului instructor An
drei Colda pune in eviden
ță prin răspunsurile exac
te date de tinerii nou în
cadrați Vasile Tildea, Do
rică Bornean u; Ociavian 
Gavriliuc și alții o cunoaș
tere a N.D.P.M. Dotarea 
care dispune centrul 
instruire — mina-școală 
cele două orizonturi cu 
bataje frontale, echipate 
stilpi metalici și grinzi 
consolă, aparatul de
iecție cu circa 180 filme a- 
decvate, machetele, sculele, 
manuale și mecanice, echi
pamentul de protecție care 
se află în cabinetul de pro
tecție — sînt o garanție că 
tinerii nou încadrați se fa
miliarizează cu mbnea din 
mină chiar din perioada 
instructajului.

— Vizitarea minei-școală 
nu este o simplă plimbare 
pentru cei curioși, ne rela- 

_ta maistrul-instructor An
drei Colda. înseamnă o

0 condiție a îmbunătățirii activității

ț 
ț
I
I

de protecție a muncii

Personalul însărcinat cu problemele deA.P.M. 
să-și îndeplinească integral atribuțiile I

DM. Dupeni, în 
baza programului de mă
suri unic prevăzut pe în
tregul an se stăruie, mai 
ales, pentru desfășurarea 
optimă a controalelor pre
ventive de fond pe toate 
schimburile, a controale
lor tematice privind pre
venirea și combaterea c- 
cumulărilor de metan și 
de praf de cărbune, res
pectarea monografiilor de 
armare ș'i efectuarea 
transportului subteran in 
condiții depline de securi
tate, . întărirea autocontro
lului la locurile de muncă, 
funcționarea cu un număr 
sporit de capete de detec
ție a stației lelegrizume-

trice, îmbunătățirea instru
irii personalului etc.

Un rol de o deosebită 
însemnătate în urmărirea 
înfăptuirii măsurilor pre
conizate, în îmbunătățirea 
continuă a activității în 
domeniul protecției mun
cii revine corpului de ca
dre tehnieo-inginerești în
sărcinate 
ăefaj și 
(A.P.M.). 
toarelor

sec-
. Este un 

din ingineri 
cu o bună 
specialitate, 

bogată și, în

Concurs de protecție a muncii
In unitățile miniere și 

cele de preparare din 
Vaiea Jiului sa desfășoa
ră la nivel ne sectoare " 
și secții faza I a con
cursului de protecție a 
muncii. Recent, la prepa
rația Petrila. a avut loc 
un asemenea concurs, la — 
caire au participat zeci 
de oameni ai muncii de 
diferite profesii din sec
țiile uzinei. Spre deose
bire de anii precedenți, 
în acest £n concursul s-a 
desfășurat cu public, cre- 
îridu-se, astfel, posibilita
tea de a răspunde la în
trebări nu 
renților, ci 
au asistat, 
trebăr, la
mai concurenții. 
participanții au 
de nota 10: Ce norme de 
protecție a muncii se impun 
atunci cind se lucrează 
la înălțime? . Norme 
protecție a muncii 
transportul obiectelor 
greutate mai mare de 
kg ? Modul de executa
re a lucrărilor de sudură 
electrică si instalațiile de 
preparare? Da aceste în
trebări și la multe alte
le au dat răspunsuri foar
te bune Minerva Păcura- 
ru. Angliei Sabin. Dudo-

numai 
și celor 
Iată cîtev 
care

concu- 
care 

a în- 
nu nu

ci și 
răspuns

vic Kiss, Anton Cescu și 
alți colegi de-ai- lor. A- 
tenția care s-a acordat și 
se acordă proiecției mun
cii de către preparatori 
a fost dovedită, o dată în 
plus, de concurenții •» 
Gheorghe Arșoi, 
Ungureanu, 
Turcă, Mioara 
Gheorghe Iștrate, 
Ignat’și Grigore 
care, prin

de 
)a 

cu
50

Vasile 
Gheorghe 

Roșu, 
Traian 

Baciu 
cunoașterea 

normelor de protecție a 
muncii» au acumulat 
punctaje maxime, juriul 
oferind lui Gheorghe Ar- 
șoi. Gheorghe Turcă și 
Grigore Baciu (ocupanții 
primelor trei locuri) „Cu
pa preparatorului".

Din acțiunea desfășura
tă la preparația 
trila 
zi a 
te < 
de protecție 
constituie nu 
preocupare 
ci si una de 
muncitorească, fapt 
monstrat cu 
lît 
de 
care 
ceasta acțiune.

Concursul continuă 
nivel de secții.

Cornel IHJZESCU

cu problemele de 
protecția muncii 
din cadrul 

minei.
corp format
și tehnicieni 
pregătire de 
cu experiență 
mare majoritate, cu Vechi
me îndelungată în activi
tatea de protecție a mun
cii. Competența acestor ca
dre constituie o condiție 
necesară, dar du și sufi
cientă pentru a asigura 
eficiența activității perso
nalului însărcinat cu pro
blemele de A.P.M. Deose
bit de important e faptul 
că acestui personal să i 
se asigure toate condițiile 
pentru a-și îndeplini in
tegral si în bune condiții 
atribuțiile. Aceasta presu
pune să nu 1 se atribuie 
sarcini „suplimentare'1 ca
re intră în competența 
personalului mediu tehnic 
și îl sustrage de 
plinirea riguroasă 
nirii lui pe linie 
tectie a muncii.

— Aceasta la
noastră nu se întimplă. 
Dimpotrivă, urmărim cu 
consecvență ca toate ca
drele însărcinate cu pro
blemele de A.P.M. să-și 
îndeplinească integral
tribuțiile specifice ce le 
revin prin fișa de post, 
ne asigura inginerul șef 
a) minei, Gheorghe Modoi. 
Din discuțiile avute cu in
ginerul șef, cu 
șefului biroului 
ție a muncii, cu 
din personalul
litate. am reținut stăruința

Ia 
"a 
de

înde-
me- 
pro-

mina

din Pe- 
conclu- 

unita- 
problemele 

a muncii 
numai o 

profesională, 
conștiință 

de- 
prisosință a- 

de concurenți. cit și 
numeroșii preparatori 

au participat la a-

a-
i sa desprins 
că în această 

economică

locțiitorul 
de protec- 
alle cadre 

de specia-

cu care se urmărește ca
toate cadrele A.P.M. să-și 
îndeplinească integral si
cu maximă responsabilita
te atribuțiile, să contribu
ie din plin la desfășura
rea procesului de produc
ție în deplină securitate. 
Săptămînai, 
întreprinderii 
prin birou] 
a muncii analiza stării de 
securitate a minei cu în
tregul personal A.P.M.. o- 
cazle cu care î se prelu
crează ultimele dispoziții, 
se stabilesc sarcini preci
se pentru perioada urmă
toare ; pe baza programe
lor concrete de lucru, a 
graficelor lunare, toate 
cadrele sînt rBpart;zate pe 
schimburi pentru contro
larea locurilor de muncă. 
De asemenea întregul per
sonal este integrat în co
lectivele de control în
crucișat desfășurat lunar 
în sectoare, conform unor 
tematici biino definite. în 
controaleU preventive în 
urma acesto- controale ca
drele din domeniu] VP.M, 
prezintă . informări asupra 
constatărilor, a măsurilor 
întreprinse pentru reme
dierea deficiențelor, pre
cum și a celor neremedi
ate. Pe baza sintezei a- 
cestor informări, prezen
tate de biroul de protecție 
a munoii conducerii mi
nei, aceasta stabilește prin 
dispoziție măsurile 
sare pentru 
deficiențelor, 
rea stării de securitate a 
minei. Concomitent, toate 
cadrele însărcinate cu 
problemele A.P.M. iau par
te efectivă la acțiune^ de 
instruire a personalului în 
cadrul cabinetului de pro7 
tecție a muncii, la instru
irile suplimentare — care 
au cuprins Si în iulie în
tregul efectiv al minei.

conducerea 
organizează 

de protecție

nece- 
remcdierea 
îmbunată ti

mină a tinerilor 
și muncă de educație

răs- 
din 

la o 
aba-

pregătirea 
mină nu 
instruirea 

ci

tinerilor 
înseamnă 
acestora 

incumbă

lecție de practică unde cei 
care vin pentru prima da
tă la mină primesc 
punsuri competente 
partea instructorilor 
seamă de întrebări, in
tajul-școală noul încadrat 
ia cunoștință în mod prac
tic despre viitoarea lui pro
fesie, își face o imagine 
vie despre noul lpc de mun
că.

Dar 
pentru 
numai
cu N.D.P.M., 
și formarea lor moral-poli- 
tică pentru răspunderile vi- 
itoarei pofesii. Deci muncă 
educativă. Facem această 
subliniere pentru că nu 
tem trece cu vederea 
fapt: în lunile trecute 
an pentru mina Lonea
fost instruiți la acest centru 
fieste 700 de nou încadrați, 
pentru Dîlja 334. Livezeni 
peste 300. Petrila peste 500 
și pentru Aninoasa peste 
250. Dar. în același timp, 
numărul celor plecați din

pu- 
un 

din 
au

aceste unități se apropie de 
cel al încadrați lor. Deci se 
impune cu necesitate o 
muncă educativă mai sus
ținută în rîridul acestora și 
mai ales participarea la 
actul de instruire — edu
care șj a factorilor politici.

Reținem în acest sens 
propunerea tovarășului An
drei Colda. și nu ar fi rău 
ca să fie reținută și de cei 
in cauză, ca activiștii or
ganizațiilor 
sindicat să 
tiv. într-un 
zat, în baza 
bilit de comun 
centrul școlii de instruire, 
la pregătirea pentru noua 
meserie a viitorilor mineri 
Ar fi o contribuție nemij
locită la reducerea fluctua
ției. la stabilizarea efecti
velor, la asigurarea unei 
condiții hotărîtoare pentru 
realizarea sacinilor ce stau 
în fata unităților miniere 
în creșterea producției 
cărbune.

Teodor ARVINTE

de tineret și 
participe efee- 
cadru organi- 

unui grafic sta- 
acord cu

I’agină realizată la cererea C.M.V.J,

CU TOATĂ

ttf citiți evtțci !
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anului viitor. Trebuie li
chidate lipsurile manifes
tate in acest an în ce pri
vește densitatea plantelor 
la hectar, precum și efec
tuarea lucrărilor de în
grijire a culturilor. Să se 
facă totul pentru asigura
rea cantităților de furaje 
necesare zootehniei, strîn- 
gîndu-se cu spirit gospo
dăresc toate resursele de 
hrană pentru animale de 
care dispunem.

Comitetul Politic Exe
cutiv a indicat să se ac
ționeze pentru deplasarea 
efectivelor de animale în 
zona muntoasă. în scopul 
folosirii pășunilor, a «ta
rii bogății vegetale pe ca
re o oferă regiunile mun
toase.

Comitetul Politic Exe
cutiv a atras atenția tu
turor organelor de partid 
și de stat să facă totul 
pentru asigurarea aprovi
zionării în bune condiții 
a popula* l 'i și folosirea 
rațională a rezervelor de 
produse agro-alimentare.

în continuare, Comitetul 
Politic Executiv a ascul
tat si aprobat un raport 
cuprinzînd propuneri de 
dimensionare mai raționa
lă a consiliilor unice agro
industriale de stat și coo
peratiste. S-a aprobat re
ducerea numărului de con
silii unice agro-industriale 
de stat si cooperatiste, re- 
stringerea numărului de 
stațiuni pentru mecaniza
rea agriculturii, rnenținîn- 
du-se cile o stațiune pen
tru fiecare consiliu unic, 
reducerea numărului în
treprinderilor agricole de 
stat ce au terenuri pe mai 
multe consilii. Comitetul 
Politic Executiv a dispus 
ca personalul muncitor, 
de conducere și adminis
trativ, care va deveni dis
ponibil în urma acestei 
acțiuni să fie repartizat in
tegral în unități și ferme 
de producție, în activități 
productive, in centre de re
parații, fabricație, montaj și 
service. Aplicarea acestor 
măsuri va contribui la 
creșterea mai accentuată a 
eficienței economice a u- 
nităților agricole de stat 
și cooperatiste, la o folo
sire mai rațională a bazei 
tehnice si a personalului 
de execuție și conducere 
din aceste unități.

Comitetul Politic Exe
cutiv a analizat, de ase
menea, activitatea desfă
șurată în primul semes
tru al acestui an. pentru 
rezolvarea propunerilor, 
sesizărilor, reclamațiilor și 
cererilor oamenilor mun
cii. Comitelui Politic Exe
cutiv a apreciat că orga
nele și organizațiile de 
partid și de stat, toți cei 
care prin lege sînt inves
tiți cu astfel de sarcini, au 
desfășurat o activitate po
zitivă pentru soluționarea, 
în spirit”! hotărîri!or de 
partid si al legilor țării, a 
problem Jor ridicate de 
oameni; jrsuncii în scri
sori. sesizări, în audiențe.

în același timp. reți- 
nînd că în acest domeniu 
de activitate se mai men
țin încă neajunsuri, Co
mitetul Politic Executiv a

FILME
î PETROȘANI — 7 No- 
: iembrie : Confidențe ;
î Republica ; Burebista. 
: Unirea :.Superman, I—II. 
j PETRILA: Spaniolii
i de modă nouă. 

cerut organelor de partid 
și de stat, organizațiilor 
de partid, de masă și ob
ștești să acționeze, in con
tinuare, cu toată hotărî- 
rea, cu răspundere și per
severență, pentru ca toate 
cerințele justificate ridi
cate de oamenii muncii 
să-și găsească rezolvare, 
în spiritul legilor țării, ca 
propunerile făcute să fie 
aplicate cu operativitate 
în viață. In același timp, 
s a indicat ținerea cu cea 
mal mare regularitate a 
audiențelor, menținerea ți
nui dialog permanent cu 
masele de oameni ai mun
cii, consultarea lor asu
pra problemelor care le 
ridică viața, construcția 
noii societăți socialiste.

Ținînd seama de situa
ția familială a tovarășului 
Leonte Răutu, creată ca 
urmare a cererii unor 
membri direcți ai familiei 
sale de a părăsi definitiv 
țara. Comitetul Politic 
Executiv a hotărît ca to
varășul Leonte Răutu să 
fie eliberat, la cererea sa, 
din Comitetul Politic Exe
cutiv și din funcția de 
rector al Academiei „Ște
fan Gheorghiu" șj să su
pună această hotărîre Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Comitetu] Politic Exe
cutiv apreciază ca incom
patibilă calitatea de mem
bru al conducerii partidu
lui cu o asemenea situație 
familială și consideră ne
cesar să se manifeste o 
fermă intransigență comu
nistă față de modul "în ca
re cadrele de partid, mem
brii partidului nostru ac
ționează și răspund pen
tru educația patriotică, re
voluționară a membrilor 
familiilor lor. cu deosebire 
a fiilor și fiicelor lor, pen
tru comportarea acestora 
în muncă Și viață, in so
cietate, pentru însușirea 
principiilor eticii și echi
tății socialiste sl dezvolta
rea sentimentului de dra
goste și dăruire față de 
interesele supreme ale po
porului, ale construcției so
cialiste si comuniste în 
România.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu. secretar gene
rai ai Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a prezentat o informa
re cu privire la intilnirea 
prietenească pe care a a- 
vut-o, in ziua de 31 iulie, 
în Crimeea cu tovarășul 
Leonid ilici Brejnev, se
cretar general ai Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovie
tice, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Comitetu] Politic Execu
tiv a aprobat pe deplin șl 
a dat o înaltă apreciere re
zultatelor noii intîlniri din
tre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev, subliniind că în
trevederile dintre cei doi 
conducători de partid și 
de stat se înscriu ca un nou 
și însemnat moment în e- 
voluția rodnică, mereu as
cendentă, a raporturilor 
româno sovietice, ca un a- 
port remarcabil la ampli
ficarea conlucrării multila
terale dintre cele două

LONEA: Cactus Jack.
AN INCASA: Divina

Emma.
VULCAN — Luceafă

rul: Zbor înalt; Munci
toresc : Roiul.

LUPENI — Cultural: 
ICojak la Budapesta ; 
P.Iuncitoresc: Gornistul.

URICANI : Fiul cel
mare. 

partide, țări și popoare, în 
folosul construcției socia
liste Și comuniste din 
România și Uniunea Sovieti
că, al cauzei generale a so
cialismului, progresului și 
păcii.

Comitetul Politic Execu
tiv relevă faptul că noul 
dialog la nivel înalt roinâ- 
no-sovietic confirmă, prin 
gama largă și însemnăta
tea problemelor abordate, 
prin concluziile puse în 
evidență și înțelegerile a- 
supra cărora s-a convenit, 
rolul determinant al întîl- 
nirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leo
nid Ilici Brejnev in dezvol
tarea și aprofundarea rela
țiilor de prietenie și colabo
rare dintre partidele, țările 
și popoarele noastre, în 
orientarea -celor mai im
portante direcții ale conlu
crării dintre România și 
U.R.S.S. -

Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat în mod deo
sebit hotărirea celor doi 
conducători de partid și de 
stat de a lărgi și ridica la 
un nivel și mai înalt rela
țiile dintre Partidul Co
munist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovie
tice, ca forțe conducătoare 
din cele două țări, factor 
principal al întăririi prie
teniei româno- sovietice pe 
baza principiilor egalității 
în drepturi, respectării in
dependenței și suveranității 
naționale, solidarității so
cialiste, în interesul am
belor popoare, al pauzei ge
nerale a socialismului.

Comitetul Politic Execu
tiv apreciază că înțelegeri
le la care s-a ajuns in ce 
privește dezvoltarea cola
borării și cooperării econo
mice dintre cele două* țări, 
folosindu-se posibilitățile 
și rezervele existente, asi
gură progresul conlucrării 
dintre România și U.R.S.S. 
In acest sens, a fost eviden
țiată importanța holărîrilor 
privind creșterea de circa 
două ori a schimburilor co
merciale dintre cele două 
țări în actualul cincinal, 
față de cincinalul anterior, 
precum și participarea 
României la construcția U- 
nor obiective economice pe 
teritoriul U.R.S.S.

Comitetul Politic Execu
tiv subliniază însemnătatea 
pe care o- au în relațiile 
dintre cele două țări lărgi
rea schimburilor în dome
niul asigurării necesarului 
de materii prime- și ener
gie, precum și specializarea 
și cooperarea în producție 
în scopul satisfacerii reci
proce a necesarului de nia- 
șini-unelte, de produse e- 
lectrice și elctrotehnice de 
mare complexitate.

Comitetul Politic Execu
tiv a subliniat însemnăta
tea schimbului de vederi 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev în probleme ale 
actualității politice interna
ționale, precum și a conclu
ziilor la care s-a ajuns cu 
acest prilej. In acest con
text s-a relevat importanța 
reafirmării de către cei 
doi conducători de partid 
și de stat a necesității de a 
se acționa împotriva agra
vării situației internaționa
le, pentru reluarea și con
tinuarea politicii de pace, 
destindere Și colaborare, 
pcnttu soluționarea pe cale

TV
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.30 George Enescu — 

Luceafărul muzicii 
românești. Docu
mentar artistic 
TV.

17.30 Fotbal: Politehnica 
Timișoara — Lo
komotiv Leipzig 
din „Cupa Cupe- 
lor“. Transmisiune 

pașnică a problemelor liti
gioase dintre state, limita
rea și încetarea cursei înar
mărilor, în primul rînd a 
celor nucleare, înfăptuirea 
de măsuri de incredcre și 
dezangajare militară.

Este necesar să se facă 
totul pentru ca, în condiți
ile respectării principiilor 
egalității și securității tu
turor părților, să se ajungă 
la slăbirea încordării, la e- 
vilarea confruntării milita
re. In acest cadru s-a apre
ciat că hotărirea NATO 
privind amplasarea de noi 
arme nucleare cu rază me
die de acțiune in Europa 
determină intensificarea 
cursei înarmărilor care a- 
pasă ca o grea povară pe 
umerii popoarelor, împie- 
dicînd eforturile lor crea
toare, prejudjeiind cauza 
securității.

Comitetul Politic Execu
tiv relevă, totodată, semni
ficația deosebită a reafir
mării sprijinului României 
și U.R.S.S. pentru înfăptui
rea integrală și necondițio
nată a principiilor și înțe
legerilor realizate la Con
ferința de la Helsinki, ex- 
primind speranța că statele 
semnatare ale Actului final 
vor face totul pentru ca, 
la reuniunea de la Madrid, 
să se ajungă la înțelegeri 
privind dezvoltarea colabo
rării multilaterale intre sta
tele participante, convoca
rea Conferinței europene 
<le întărire a încrederii și 
de dezarmare, asigurarea 
continuității procesului în
ceput la Helsinki.

Comitetul' Politic Execu
tiv consideră, de asemenea, 
ca deosebit de actuale pă
rerile formulate de cei doi 
conducători de partid și de 
stat în legătură cu unirea 
eforturilor statelor pentru 
soluționarea problemei e- 
nergetice, utilizarea mai 
rațională a potențialelor e- 
xistenle, accelerarea pune
rii in valoare de noi surse 
de energie. S-a relevat, 
în acest context, utilitatea 
propunerii țărilor socialiste 
cu privire Ia convocarea u- 
nei Conleriuțe general-eu- 
ropene consacrate proble
melor energeticii, care să 
examineze totalitatea a- 
cestor probleme din regiu
ne în perioada următoare și 
în perspectivă, subliniindu- 
se hotărirea celor două 
state de a-și aduce contri
buția la asigurarea succe
sului conferinței.

Aprobind rezultatele în- 
tilnirii și ale schimbului de 
păreri dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leo
nid Ilici Brejnev, Comite
tul Politic Executiv a in
dicat organelor de resort 
să ia măsurile corespunză
toare pentru transpunerea 
in viață a înțelegerilor con
venite, exprimindu-și con
vingerea că acestea vor 
contribui Ia dezvoltarea in 
continuare a colaborării și 
cooperării româno-sovieti- 
ce. la întărirea prieteniei 
dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, 
dintre poporul român și 
popoarele sovietice.

*

In cadrul ședinței, Co
mitetul Politic Executiv a 
rezolvat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității 
de partid și de stat.

directă de la Ti
mișoara.
In pauză: Trage
rea pronoexpres.

19,30 Telejurnal.
Țara întîmpină 
marea sărbătoare. 

19,50 Actualitatea econo
mică.

20,05 Universul femeilor.
20,40 Film artistic: „Cas

telul condamnați- 
10r“.

22,20 Telejurnal.

Conferința Majiunilor Unite asupra 
surselor noi și regenerabile de energie

NAIROBI 18 (Agerpres). 
— La Nairobi continuă 
lucrările Conferinței Na
țiunilor Unite asupra 
surselor noi și regenera
bile de energie. In cadrul 
dezbaterilor generale din 
plenara conferinței a luat 
cuvîntul reprezentantul ro
mân. care a arătat că una 
dintre problemele majore 
ce preocupă omenirea o 
constituie accentuarea cri
zei economice și, în ca
drul acesteia, a crizei e- 
nergetice. In concepția 
României, £ președintelui 
Nicolae Ceaușescu — a 
subliniat vorbitorul — so
luționarea acestor proble
me. inclusiv a celor Pri
vind dezvoltarea surselor 
noi și regenerabile de e- 
nergie, trebuie privită ca 
parte integrantă a acțiu
nilor vizînd instaurarea u- 
nei noi ordini economice 
internaționale, caracteri- ’ 
zată prin relații noi, de 
deplină egalitate și echi
tate între state, care să

ÎN URMA UNEI REU
NIUNI a Consiliului Na
țional al Securității, des
fășurată la Los Angeles, 
sub președinția lui Ronald 
Reagan, secretarul de stat 
al S.U.A., Alexander Haig, 
a anunțat că șeful statului 
american a hotărît relua
rea livrărilor de avioane 
militare americane către 
Israel — relatează agenții
le AP si UPI.

IN DIFERITE LOCALI
TĂȚI din provincia bri
tanică Irlanda de Nord 
continuă atentatele tero
riste comise de elemente
le extremiste aparținînd 
aripei provizorii a Arma- 
ei Republicane Irlandeze 
(I.R.A.). Potrivit unui co
municat al autorităților, 
în capitala LTlsterului. o- 
rașul Belfast, o bombă 
artizanală plasată de tero
riști a rănit un polițist. 
Incidente soldate cu ră
niți s-au produs și în alte- 
localități nord-irlandeze.

PRIMUL MINISTRU In
dira Gandhi a confirmat în 
Parlament că India cons
truiește o rachetă care va

Mica publicitate
SOȚIA, copiii, ginerii și 

nepoții urează „La multi 
ani" iubitului lor UNGUR 
POMPILIU cu ocazia îm
plinirii vîrstej de 60 de 
ani. (751)

PIERDUT legitimație de 
serviciu- pe numele Tașcă 

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚUL, sora și rudele anunță cu mult regret îm
plinirea unui an de la trista despărțire de

GROZA SALVINA
din Vulcan.

O floare, o lacrimă pentru sufletul ei bun. (753)

SOȚIA anunță împlinirea a 6 săptămîni de la 
dispariția scumpului ei soț.

COROI CORNEL
din Vulcan. (753)

COLECTIVUL Teatrului de stat „Valea Jiului" 
Petroșani este alături de familia îndoliată în durerea 
pricinuită de plecarea dintre noi a celui ce a fost 
actorul pensionar

ALEXANDRU JELLES
slujitor devotat al scenei românești timp de peste 
patru decenii, unul dintre cei ce au părăsit în 1948 
Bucureștiul spre a întemeia teatrul minerilor, un 
om deosebit și minunat coleg.

asigure accelerarea dezvol
tării economico-sociale a 
tuturor țărilor și în pri
mul rînd a celor in curs 
de dezvoltare.

Relevînd că și in perioa
da următoare sursele cla
sice de energie, în special 
petrolul, vor continua să 
aibă un rol deosebit de im
portant in satisfacerea ne
voilor energetice ale state
lor, reprezentantul român 
a evidențiat contribuția în
semnată pe care pot și tre
buie să o aibă în această 
privință sursele energeti
ce noi și regenerabile. In 
context, el a insistat asu
pra necesității asigurării 
de către statele posesoare 
de surse clasice a accesu
lui țărilor deficitare, în 
condiții echitabile, la a- 
ceste resurse. Vorbitorul a 
prezentat apoi experiența 
și preocupările României 
de a-și dezvojta baza e- 
nergetică, inclusiv prin ro- 
losirea surselor noi și \ c- 
generabile.

putea plasa, începînd din 
anul 1986, sateliți pe Or
bită geostaționară. Premi
erul indian a anunțat, de 
asemenea., că primul sate
lit operațional de comuni
cații „Insat" .va fi lansat 
în 1982, din Statele Unite.

PRIMUL MINISTRU AL 
FRANȚEI, Pierre Mauroy, 
l-a primit pe Josef Czy- 
rek, ministrul afacerilor 
externe al R.P. Polone, ca
re a făcut o scurtă vizită 
la Paris. După cum trans
mite agenția poloneză de 
presă PAP. convorbirea 
s-a referit îndeosebi la 
dezvoltarea cooperării e- 
conomice bilaterale și la 
alte aspecte ale relațiilor 
dintre cele două țări.

LA ÎNCEPUTUL celei 
de-a doua săptămîni de 
la declanșarea unor noi 
acțiuni insurecționale îm
potriva Juntei de guvernă- 
mint din Salvador. Fron
tul Farabundo Marti pen
tru Eliberare Națională 
și-a extins zona de control 
la 100 kmp, în regiunea 
de nord a tării. Orașul 
Perquin, din departamen
tul Morazan. se află, de 
nouă zile, sub controlul 
insurgenților. Schimburi 
de focuri continuă și în 
alte localități din regiune, 
precum si în capitală.

Sandu, eliberată de Fa
brica de mobilă Petrila. 
Se declară nulă. (750)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Moldo
van Violeta, eliberată de 
întreprinderea de morărit 
si panificație Petroșani. Se 
declară nulă. (752)
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