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■■• i'-'\.Oamenilor MunciiNicolae cătorul partidului și statului nostru de către participanții la ședință.împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. în prezidiu au luat loc membrii Biroului Executiv al Consiliului Național al Oamenilor Muncii.în sală se aflau membri și membri su- pleanți ai Comitetului Politic Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., membri ăi
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O măsură judicioasă pornită 

din cerințele obiective ale 
dezvoltării economiei naționale

A

Sub președinția tovarășului 1 Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii, miercuri, 10 februarie, a avut loc ședința Consiliului Național al oamenilor muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost în- C.C. al P.C.R. și ai guvernului, tîmpinat, la sosirea la Palatul sporturilor și culturii, unde s-a desfășurat ședința, cu dragoste și stimă, cu ovații și urale de numeroși locuitori ai Capitalei. Se scanda cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu și poporul!".Cu aceleași calde sentimente, cu urale . și ovații prelungite a fost salutat condu-
Au luat parte, ca invitați, cadre de conducere din ministere și instituții centrale, activiști de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești.Lucrările au fost conduse de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu.

Necontenit, cu fermitate revoluționară și clarviziune științifică, conducerea partidului și statului nostru, la inițiativa secretarului general, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, . stabilește noi și judicioase orientări și , măsuri impuse și validate de viață, de *•" strategia și practica concretă a construc- 1 ției socialiste, pentru ea dezvoltarea e- conomico-socială a patriei să înainteze . neabătut pe calea înfăptuirii Programului partidului, a obiecitvelor Congresului al XII-lea — calea edificării victorioase .a socialismului și comunismului pe pămîntul României, a progresului șo- _ cial și bunăstării poporului. în acest . context se înscriu și măsurile luate de conducerea partidului și statului nostru . pentru corelarea rațională, pe principii economice, a prețurilor de producție cu prețurile de desfacere, — măsuri care răspund cerinței obiective a dezvoltării echilibrate, sănătoase a economiei na- 
k_____ ___________ _______________._____________________

Răspundem prin fapte de muncă

ționale, a bunei aprovizionări a populației și ridicarea calității vieții în țara noastră. în cuvîntarea la întilnirea cu activul de partid și de stat din județul Brașov, cu prilejul vizitei de lucru în acest județ, secretarul general al partidului sublinia : „Cunoașteți măsurile 
luate privind actualizarea prețurilor în 
industrie și, in ultima parte a anului 
1981 și începutul anului 1982, și în a- 
gricultură. Această actualizare a prețu
rilor — așa cum am menționat încă in 
1980 și Ia plenara din noiembrie 1981 — 
a apărut necesară ca urmare a creșterii 
puternice a prețurilor pe plan mondial, 
a creșterii cheltuielilor de producție și 
la noi, a sporirii puternice a retribuției Și, 
deci a creșterii costurilor care trebuie 
să-și găsească expresia în costul efectiv 
al producției". Iată deci cum apare ne-

(Continuare in pag a 2-ai

grijii partidului
Vom crește producția abatajuluire. Și.cu acest prilej, partidul și statul nostru au demonstrat cu prisosință prin măsurile stabilite pentru a- cordarea de compensații personalului muncitor,creșterea alocațiilor de stat pentru copii și pensi bunăstării materiale a în- ■ tregului popor. Noi tnine- ; rii; — și cînd spun aceasta ntă refer in primul rînd la formația pe care o conduc- — vom răspunde preocupărilor partidului și statului nostru, personal ale tovarășului Nicolae . Ceaușescu, de ridicare a calității vieții, printr-o activitate mai susținută la

Constantin URÂCIUNE 
miner sef de brigadă Ia 

I.M. Dîlja

, Alături de întregul popor, șl minerii . de la Dîlja și bineînțeles membrii formației pe care o conduc, âm urmărit cu viu interes 
la. televiziune, am citit în presă despre documentele de partid apărute , în urma . _lucrărilor ședinței Corni- ilor, grija pentru șptorjrea Jetului Politic Executiv; a-

— fe-ședinței de lucru comune a Comitetului Central 
al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării E- conomice și Sociale și ne exprimăm deplinul acord față de măsurile stabilite, atât cu privire la îndeplinirea planului național u- nîc de dezvoltare economi- cb-șociălă a țării, cît și cu privire la reașezarea și corelarea prețurilor produ
selor agricole și "majorarea prețurilor cu - amănuntul

Hotârirea noastră ~ 
sporirea eficienței 

economice

la produsele agroalimenta- (Continudre in pag. a 2-a'

Am urmărit la televizor cuvîntarea tovarășului, 
Nicolae Ceaușescu, citit in presă despre șezareă și corelarea principii economice țurilbr , produselor agroali- . mentare. Trebuie de la început să spun că o aseme7 nea corelare de preturi e- ra necesară. De ce ? Eu, de pildă, lucrez la I.U.M.P. de . 22 de ani. Am avut la inr ceput o retribuție lunară de 730 lei. iar în prezent, am o retribuție de 3050 lei. Numai în cincinalul precedent, la noi, la uzină crescut retribuțiile, în die, cu 33 Ia sută. în tă această perioadă de te 20 de ani prețurile unele produse

a

am rea- pe pre-

zr-/

Urgența lucrărilor impune
asigurarea șantierelor cu utilajeîn prima lună a acestuian, pe șantierul noilor blocuri de locuințe din orașul Vulcan, lucrul a continuat, deși uneori temperaturile au- fost foarte scăzute. Datorită asigurării unui larg front de lucru, a forței de muncă la un nivel superior celui din aceeași perioadă a anului trecut, au continuat lucrările de finisări interioare, la structura de rezistență a unor blocuri și s-au turnat chiar și fundații la blocurile 8 și 3 B 2. în principal; desigur, s-au efectuat finisări interioare, fapt care a permis, predarea la recepție a unor apartamente restanță din nul ui trecut.Din analiza șantierelor care lucrări în orașul se pune în evidență un a- port inegal la realizarea planului de investiții.' Șantierul 2 Vulcan ai

plan ul a-activității presteazăVulcan

Grupului Petroșani al T.C.I1. și-a depășit planul fizic la apartamente. Dar nu și-a realizat . producția globală pe anul 1981 decît în proporție de 90 la sută. Ceea ce este mai supărător, însp. unele obiective prevăzute în planul fizic n-âu fost realizate. Exemplul cel mai concludent îl constituie amenajarea și sistematizarea Bulevardului Victoriei și rezervorul de apă potabilă. Explicația nerealizării producției globale și a rămîneri- lor în urmă se regăsește" în slaba productivitate a muncii pe șantier. în anul 1981 s-a realizat doar 75 la sută din .productivitatea planificată. în principal aceasta se datorește indicelui scăzut de folosire a mașinilor și utilajelor, lipsei
V. STRAUȚ

(Continuare in pag. a 4-a)

întrunită la 10 februarie, sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar genera! al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Democrației și Unității. Socialiste, Plenara Consiliului . Național . al Frontului Democrației, și Unității Socialiste a dezbătut și aprobat: ,— Raportul și Comunica-

tul privind îndeplinirea planului național unic de dezvoltare economică și socială pe anul 1981 ;— Raportul cu privire la reașezarea și corelarea pe principii economice a pre- - țuriior produselor agricole și majorarea prețurilor cu amănuntul la produsele a- groalimentare, creșterea retribuției personalului muncitor, a alocației dea

stat pentru copii și a pensiilor.Pe marginea problemelor înscrise pe ordinea de zi. au luat cuvîntul tovarășii Alexandru Bărbăejoru, președintele Consiliului județean Caraș-Severin al F.D.U.S.. Ion Bejan, maistru la întreprinderea „Progresul" — Brăila, Dinu Da- niliuc, președintele C.A.P.
(Continuare în pag. a 4-a)
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R A NE CERE

Ieri a fost declanșată ediția 1982 a acțiunii
„HUILĂ CÎMPU LUI NEAG"

aume- țoa- pes- ' la■ alimemare nu s-au modificat. Tată de ce o asemenea măsură lua tă de conducerea de partid și de stat va duce la stimularea producției de
Wilhelm LAJODI, 

maistru, secretar organizație 
de bază mecanic șef

. Ia IAJ.M.P.;

Ieri, la Cîmpu lui Neag a început etapa Ia acțiunii „Huilă Cîmpu lui Neag ■82“, acțiune prin care se preconizează extragerea unei cantități de- aproape 300 000 tone de cărbune rocșificabil. La poalele Retezatului s-au; reunit forțe ; umane și. mijloace meca- ■■ nice din . întregul . nostru județ ’ pentru a contribui la punerea în valoare a .noi rezerve de cărbune în Valea Jiului, în vederea materializării hptărîrilor, celui.de-al XII-lea Congres al partidului, privind dezvoltarea economică a țării. . La- acțiune, încă din a- junul primei, zile, au sosit . —personalul m uncitor și teh- ; nic, utilajele de excavam și transport de la numeroase unități economice ale județului; — întreprinderea de transport auto Hunedoara, întreprinderea de Utilaj Greu Hunedoara, Trustul de construcții Deva Trustul de construcții’ hidrotehnice Rîul Mare —Retezat, întreprinderea Minieră Hunedoara, între- ■ partidului

prinderea de construcții siderurgice Hunedoara,Grupul,, întreprinderilor de. - gospodărie, comunală ...și;. lo-- catiyă și Autobaza de trans, port a Combinatului mir. nier Valea Jiului, Prin intensificarea .lucrărilor de dcscopertă și în. fronturile din carieră se yor crea con-; dițiile extragerii , unei cantități suplimentare : de, cărbune cocsificabil și pregătirea unui front de perspectivă pentru deșeopertă de aproape un milion metri cubi de steril. Utilaje de mare productivitate, oameni calificați,' asistență tehnică înaltă, pe schimburi toate sînt chemate să realizeze pină la 1 martie a.C. 15 000 tone de cărbune și 39 000 mc steril urmînd ca în ă doua etapă 1 martie a.< aceste cantități să crească, la.. 2000 tone cărbune si 4000 mc steril pe1 Acțiunea „Huilă Cîmpu lui Neag". începută în a- nul trecut din inițiativa secretarului general al tovarășul

Nicolae Ceaușescu, și continuată în acest an cu o
ca.',' /

parii -
Vă i i...
mai

tinuată în acest an mai mare amploare răspuns la chemarea dului către minerii Jiului — Tării cit 
mult cărbune — se înscrie din prima zi cu rezultate rodnice. Prin aceste ■ rezultate- colectivul de . oameni, ai muncii parțicipănți la acțiune î.și, manifestă Iiotă- rîrea de a-și onora cu abnegație nobila misiune.

(Continuare in vag a 2-a,

se situează
Brigada condusă de minerul Nicolae Țoma de la sectorul III al I.M. rIJîlja 

depășind zilnic productivitatea muncii în medie cu 1000 kg/post s- pruitre cele mai bune formații' de lucru ale minei.

■ v -.: ;
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Zilnic, 
producție 

peste prevederi
Zilnic minerii Văii 

raportează importante 
sporuri ia producția de 
cărbune. Dăruirea și 
pricepe a minerească 
s-a ma er.alizat și în 9 
februarie, cinci șase uni
tăți miniere au reali
zat peste prevederi 1695 
tone de cărbune. Cele 
mai înseninate creșteri 
de producție din ziua 

amintită le înregistrează 
minele Vulcan, Petrilă, 
Lupeni și Paroșeni.

La finrele*primei de
cade din această lună, 
in fruntea întrecerii 
se situează destoinicul 
colectiv de la mina Vul
can, care urmînd în
demnul secretarului ge
neral al partidului, to
varășul Nicolae

Ceaușescu, de a da căr
bune mai mult țării, a 
extras peste prevederi. 
5 414 tone de cărbune. 
De la începutul anului, 
minerii de aici totali
zează o producție supli
mentară de 13 440 tone 
de cărbune. Semnifica
tivă este depășirea zil
nică cu 256 tone de 
cărbune, a propriului 
program suplimentar de 
creștere a producției de 
cărbune.

(Continuare în pag. a 2-a)
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X Moment decisiv în dinamizarea muncii
politico - educative

0 MĂSURĂ JUDICIOASA
(Urmare din pag. Jj* —— —...... ...... ..... .  —- Xcesară corelarea rațională a prețurilor, reașezarea prețurilor de desfacere cu amănuntul, cu atît mai mult cu cît la unele produse agroalirnentare de bază prețurile au rămas : neschimbate de 25—30 de ■ ani, în timp ce veniturile populației au crescut de peste zece ori în această perioadă.De la aceste cerințe, legice, de la aceste rațiuni economice și sociale a pornit Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cînd a dezbătut și aprobat Raportul cu privire la reașezarea și corelarea pe principii economice a prețurilor produselor agricole și majorarea prețurilor cu amănuntul la produsele a- groalimentare, creșterea retribuției ' personalului muncitor, a alocației de stat pentru copii și a pensiilor. Așa cum a precizat Comitetul Politic Executiv, cum s-a subliniat în ședința de lucru comună a Comitetului Central și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, care a dezbătut și aprobat Raportul, cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea la ședință, conducerea partidului și statului nostru a avut grijă ca majorarea prețurilor produselor agroalimenta- re să se facă în așa fel în- eît să nu afecteze veniturile oamenilor muncii. Călăuzit de această grijă permanentă față de cei ce muncesc — expresie a politicii partidului, a orîn- duirii noastre socialiste care pune pe primul plan omul — C.C. al P.C.R. și Consiliul Suprem au aprobat Raportul și Hotărîrea df reașezare a prețurilor și de creștere a retribuției personalului muncitor, a-

locației de stat pentru copii și a pensiilor de asigurări sociale. Această măsură profund umană, înseamnă un mare efort financiar făcut de statul nostru, care pînă la sfîr.șitul cincinalului însumează 25— 26 miliarde lei, sumă care va trebui integral recuperată pe calea creșterii productivității muncii reducerii necontenite a cheltuielilor materiale, economisirii materiilor prime, materialelor si energiei.Dîndu-și întreaga adeziune, aprobind măsurile de corelare judicioasă a_ prețurilor, de acordare â compensațiilor întregului personal muncitor și de- creștere a alocațiilor pentru copii și ă pensiilor, minerii, toți oamenii muncii din Valea Jiului, împreună cu întregul nostru popor, ~ își manifestă hotă- rîrea de a contribui prin- tr-o muncă de calitate superioară la realizarea e- chilibrului financiar în e- conomia națională, la reet . perarea în acest an a cel puțin 30 la sută din valoarea compensațiilor stabilite. Gu această hotărîre an- gajantă de muncă, minerii din municipiul nostru sînt ferm deciși să realizeze pe deplin sporurile suplimentare cerute peste plan de partid la producția de cărbune, să crească productivitatea muncii în abataje și să. reducă costul de producție pe tona de cărbune extras. .Sînt gînduri de muncă, cu care minerii, constructorii, toți oamenii muncii din Valea cărbunelui se alătură hotărîrii de a-și uni și mai mult rîndurile în jurul partidului, a secretarului, său general, asigurînd realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și întregul cincinal — chezășie a ridicării patriei pe noi culmi de progres și civilizație.

obiective din lucrările construcții-montaj rente planului pe 1981, în depășirea costurilor de producție al lucrărilor. A fost astfel criticat faptul că ineficiența mun-
Pentru comuniștii șantierul 3 Vulcan I.C.M.M. adunarea rală de dare de seamă și alegeri s-a constituit în- tr-un important moment al vieții de organizație, decisiv în dinamizarea mun- cii politice nu este străină cii politice desfășurată în rîndurile constructorilor și montorilor în vederea creșterii aportului lor de muncă în realizarea sarcinilor economice. Ascultind darea de seamă, participan- ții la discuții — Vasile Codoba, Ștefan Cristea, Petre Pătruț, Ion Cazacu, Constantin Frumușelu, Constantin Anofie, Glieor- ghe Antonie — au dat contur viu acestui moment politic major prin analiza exigentă, în spirit critic și autocritic, vizînd modul cum și-a îndeplinit organizația de bază rolul de conducător politic în șantier, experiența acumulată în munca de partid în perioadă trecută de la a- legerile anterioare, dar și manifestarea unor neajunsuri. S-a arătat critic, în cadrul dezbaterilor, că e- ficiența muncii de partid, politico-educative nu s-a ridicat la nivelul cerințelor, neajuns reflectat în rămînerea sub plan a șantierului cu 2,8 milioane lei. în nepredarea la beneficiar a unui număr de 6

din al gene- de aleanul
de slăbirea preocupării b.o.b. pentru întărirea rîn- durilor organizației, pentru întărirea vieții de organizație și a disciplinei

valoare de peste 2 milioane lei, lucrări care, realizate,- ar fi asigurat îndeplinirea planului. Vasile Codoba propunea „Să fie întărit și pe linie de partid controlul privind modul cum se respectă prevederile Decretului 400 al 'Consiliului de Stat. Biroul organizației de bază să controleze la punctele de' lucru aspectele respectării aces-

a-

Alegeri în organizațiile de partid

lă a cerut noului birou Ies să-și perfecționeze stilul și metodele de muncă. La baza întregii activități a biroului să stea principiul muncii colective, să fie activizați toți comuniștii prin discuții individuale cu ei, să se întărirească exigența pentru îmbunătățirea prezenței la adunările generale de partid și dinamizarea rolului acestora de școală a educației comuniste. Totodată, în centrul atenției organiza- in-e-de partid, pentru îndrumarea activității organizațiilor U.T.C., sindicat O.D.U.S.S-a cerut noului ales al organizației bază să intensifice munca de educație comunistă, revoluționară, să acționeze cu fermitate pentru dezvoltarea la toți comuniștii la toți lucrătorii a simțului combativ împotriva lipsurilor. Formulînd această cerință, Gheorghe Antonie, șeful șantierului, a menționat cele 300 de absențe nemotivate, cele peste 5000 om-zile în total nelucrate . din cauza absențelor și care au privat șantierul, a- nul trecut, de echivalentul unui volum de lucrări

Șibirou de
tui act normativ, să informeze în adunările generale despre cele constatate și măsurile ce se impun”. Interesați in impulsionarea activității economice din șantier și sporirea realizărilor, alți participanți la discuții au cerut organizației de bază să acționeze pentru extinderea acordului global la mai multe formații de lucru (Ion Ca- zacu), grupă sindicală să organizeze mai bine întrecerea larizînd ținute formații fie). Pentru rea activității

socialistă, popu- rezultatele ob- în muncă de (Constantin Ano- îmbunătăți- economice și creșterea realizărilor în șantier, adunarea. genera-

ției de bază să stea tensificarea muncii de ducație moral-politică, îmbunătățirea conținutului dezbaterilor la învățămîntul politico-ideologic, legarea acestuia mai strîns de problemele ce confruntă șantierul în activitatea de producție, impulsionarea întregii propagande vizuale. Dezbaterile adunării, măsurile adoptate vizează înfăptuirea la nivel calitativ superior a rolului conducător ce-i revine organizației de partid în șantier, în vederea creșterii mului de execuție a crărilor de construcții montaj, îndeplinirii nului și punerii la timp în funcțiune a noilor capacități de producție și obiective industriale și sociale pentru minele Văii Jiului.
I. BALAN

Titluri pla-

Urgența lucrărilor impună 
asigurarea șantierelor cu utilaje

(Urmare din pag. 1)mijloacelor de transport, în luna ianuarie, pe șantier s-au constatat aceleași neajunsuri. Pentru asigurarea unui ritm superior de lucru se impune să se acorde un sprijin mai prompt eu macarale și îndeosebi mijloace de transport. Lucrările la rezervorul dc apă n-au fost reluate în ianuarie din lipsa unei macarale. Or, acest - obiectiv trebuie să fie predat în pas cu dezvoltarea noilor cartiere, pentru a asigura apa la nivelul cerințelor.Pentru șantierele T.C.I., care și în acest an au cel mai mare volum de lucrări din oraș, s-au asigurat condițiile necesare unui ritm normal de lucru. După cum aflăm, la fața locului de la 'maistrul Ștefan Fa- zakas, de Ia șantierul 4 instalații al T.C.H., agentul termic ajunge la toate blocurile cu front de lucru interior. „Din frontul celor 240 de apartamente prevăzute să fie construite în anul 1982 — ne informează ing, loan Rujoi, vicepreședinte al Consiliului popular orășenesc Vulcan — au fost eliberate amplasamentele pentru mai bine de 80 la sută din lucrări”. Sînt asigurate de asemenea, toate documentațiile tehnice de execuție. După cum am constatat, pe șantier se efectuau lucrările de eliberare a amplasamentelor ultimelor două blocuri — 46 și 47 — din planul pe 1982. Șantierul

M.E.F.M.C. dispune de un larg front de montaj de panouri prefabricate, clar ritmul de lucru este scăzut. Utilajele înghețate noaptea pornesc în fiecâre dimineață cu mari dificultăți. Se constată greutăți pe filiera transportului de materiale din poligoanele de prefabricate la punctele de lucru. Lipsesc îndeosebi mașinile cu capacitate mare de transport, în comparație cu nevoile de pe șantier. Mergînd pe firul acestor probleme ne adresăm tovarășului Iurie Pîrvan, șeful coloanei din Vulcan a întreprinderii de utilaj greu și transport Craiova. Aflăm că sînt în curs de organizare noi dotări, mai bună prezență a utilajelor grele pe șantiere. Este în curs de amenajare o hală de reparații mecanice care în următoarele zile va fi pusă în funcțiune. Astfel utilajele vor fi reparate mai operativ, aici, în municipiu, și nu vor - mai fi duse pînă la Craiova,Evident, pe șantierul din Vulcan, în condițiile existenței forței de muncă la nivelul necesarului trebuie să se acorde mai multă a- tenție asigurării utilajelor, a mașinilor fără de care nu se pot obține producti- vitățile zilnice planificate. Acest fapt se impune pentru a se respecta graficul de predare a apartamerfte- lor, a lucrărilor tehnico- edilitare, încă din primul trimestru al anului.

Vom crește producția 
abatajului

(Urmare din pag. I)

■Hotărîrea noastră 
sporirea eficienței 

economice

care vor asigura o
Șeful de echipă electricieni Marin Borneci și e- 

le tricianul Constantin Nițulescu, efectuează lucrările 
de reparații la o stație mobilă de transformare de 
315 kVA, folosită în subteran, în cadrul atelierului 
de reparații electrice Varnita.' Foto: Șt. NEMECSEK

Cursuri de pregătire în vederea 

admiterii la Institutul de mineLa Institutulluate cursurile de pregătire — întrerupte în perioada sesiunii de iarnă a examenelor — în vederea concursului de admitere în învățămîntul superior minier. Cursul de pregătire a candidaților se desfășoară în fiecare duminică, între orele 9—12, la disciplinele Algebră, Geometrie, Fizică, Analiză, Trigonometrie. Programul complet al cursului (care se ya încheia la 20 iunie), coordonat de cadre didactice de la catedra de matematică-mccanică a Institutului de mine, și detalii suplimentare se pot obține de la secretariatul institutului.

de mine din Petroșani au fost re-

frontul de lucru din subteran. în luna care a trecut am extras suplimentar 600 tone de cărbune pe baza creșterii productivității muncii față de sarcina de plan cu 1500 kg/post. E bine să considerăm că aceste rezultate pot fi și trebuie să fie majorate, tocmai în ideea de a trece imediat la recuperarea a cel puțin 30 la sută din valoarea compensațiilor "a- cordate în cursul acestui an.Sporirea producției de cărbune și mai ales creșterea productivității muncii în abataj, sînt răspunsul nostru, al minerilor la grija permanentă a partidului de creștere reală a nivelului de trai. Partidul s-a gîndit să compenseze modificarea prețurilor cu amănuntul la produsele- a- groalimentare prin creșterea retribuțiilor și a alocațiilor de stat pentru copii. Beneficiind de aceste compensații, noi, minerii sîntem hotărîți să dăm țării tot mai mult cărbune.

(Urmare din pag. 1)i produse agroalirnentare.De asemenea, am reținut ea deosebit de .‘mportante sublinierile și clarificările făcute de secretarul general al partidului, că întregul personal muncitor va ’ beneficia de compensații de creșterea retribuției, a alocației de stat pentru copii, iar*pensionarii vor beneficia de creșterea pensiilor.Desigur, nouă celor care muncim • direct în activitatea productivă ne revine sarcina de onoare de a găsi șl aplica noi soluții tehnice menite să conducă la sporirea productivității muncii, la reducerea cheltuielilor materiale, la rentabilizarea întregii activități economice. Pentru a contribui din plin la efortul general al țării, de a spori avuția națională, constructorii de utilaj minier sînt ferm hotărîți să executate utilaje lax-timp și de bună calitate, șă îndeplinească neabătut obiectivele Congresului a IXH-lea al partidului.trila, „Color* Vulcan „Acustic” Petroșani.fri MgyWiiț Și
• GALA PREMIAȚI- LOR. Miine, de Ia ora 17, a Pe- Gala în

în sala de spectacole Casei de cultură din troșani va avea loc formațiilor premiate cadrul Festivalului național „Cîntarea României”. Vor fi prezente, printre altele, cunoscutele și apreciatele formații: ,,Selena”din Călan, „Intim XX“ Pe-

• O REUȘITA ACȚIUNE. In fiecare sîmbătă seara, la clubul sindicatelor din comuna Aninoasa se organizează, sub genericul „Azi clubul ne aparține”, acțiuni cultural-dis- tractive. Inițiativa aparține comitetului U.T.C. de la I.M. Aninoasa și se bucură de multă apreciere rîndurile tinerilor.

Noiembrie* din Petroșani se prezintă publicului o nouă serie de filme de cinematecă. „La. noapte va muri orașul”, „A fost odată un Hollywood”, „Proba de microfon”, „Era noapte la Roma” — sînt cîteva din genericele acestor

împreună cu soțiile, ei au petrecut zilele de sîmbătă și duminică — 6 și 7 februarie — în pitorescul cadru natural al binecunoscutei stațiuni balneoclimaterice Geoagiu Băi.
în

filme.

• CINEMATECA. Pe cranul cinematografului e-
„7

• EXCURSIE, șefi de brigadă de torul I al l.M. Dîlja, sector care în luna ianuarie a raportat o producție suplimentară de cărbune de 2025 tone, au participat la 
o reconfortantă excursie.

Minerii la sec- • NOI LABORATOARE. La Lupeni, în noua școală generală din zona viitorului centru civic au fost a- menajate cu contribuția comitetului de părinți, a elevilor și a profesorilor, laboratoare moderne de fizică, chimie și biologie. Dotate cu aparatură didac-

tică adecvată, cele laboratoare, aflate în în- f .__ _grijirea profesorilor Ileana feră multă putere’ de con-* .,EH°en Fle?eriu, vingere) de oameni ai muncii care de ani de zile își petrec zilele de la sfîrșit de săptămînă la cabană. Este o frumoasă inițiativă de... a invita la drumeție.

trei muri, în zonele cele mai pitorești, fapt care le con-pferă posibilități sporite de instruire a elevilor.
e INVITAȚIE LA DRUMEȚIE. De-a lungul potecii spre -cabana „Pasul Vîlcan* pot fi citite frumoase îndemnuri la drumeție, maxime și cugetări ale unor iluștri înaintași despre binefacerile practicării turismului de masă. Aceste îndemnuri sînt scrise (la răscruci de dru-

I
Rubrică realizată de 

Viorel STRAUȚ
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Din capul locului, mo
destia este etalonul de 
comportament al mese-, 
riașilor de la sectorul V 
electromecanic al minei 
Uricani. Deși ortacii ca
re intră în relații de co
laborare cu ei au numai 
cuvinte de laudă, cei mai 
mulți susțin că și-au fă
cut doar datoria.

— Dispozitivele acelea, 
subliniază ing. Nicolae 
Voin Maier, șeful secto
rului, nu constituie nou
tăți pe plan național. A 
trebuit să le -gîndim și 
să le facem, întrucit ne 
trebuia plasă de banda- 
jare ja lucrările miniere 
de pregătire și deschide
re, in mod deosebit pen
tru complexul dotat cu 
combină de înaintare în 
steril cu secțiunea plină. 
. Ideea era mai veche, 
de cînd inginerul răspun
dea de complex, 
preocupat mai întâi 
maistrul Traian Nan, 
re acum e în pensie.

ce. Urmează deci o serie 
de încercări doar cit sec
torul va produce pentru 
sine și pentru alții ban
dajul necesar, atunci ne 
putem declara mulțumiți, 

deosebit în 
ne adresăm 
de sector, 
ceva deose-

— E ceva 
aceasta ? — 
tânărului șef

— A face 
bit înseamnă a face tot
ce trebuie. La Uricani, 
mecanizarea a luat star-

acestei gîndiri fertile se 
văd la tot pasul. In ate
lierul mecanic a răsărit, 
lingă un strung, o bana
lă groapă.

_<— Intenționăm, să „cen
tralizăm" lichidul de ră
cire pentru toate mașini- 
le-unelte la q singură 
pompă. Astfel reducem 
consumul de energie e- 
lectrică la maximum, în

DEFINIȚIA LUCRULUI
DEOSEBIT

tl

L-a 
pe 

ca- 
A 

preluat-o maistrul Gheor
ghe Bolea cu cîțiva or
taci receptivi la nou, în 
primul rînd cu lăcătușul 
Ion Ghiurea. cel care 
„gîndește", zice maistrul. 

— împreună cu mais
trul Cristescu și oamenii 
lui de la cooperativa 
meșteșugărească din Lu
peni am realizat toate 
dispozitivele. De fapt, niș
te chestii simple. Acum 

'■ ne gîndim să apelăm la 
hidraulică. Adică să ape- 

• lăm la ajutorul unor pîr- 
ghii și pistoane hidrauli-

--- ---------—

Alte cuiburi ale 
parazitismului 

risipite...Plutonierul major Ion Neagoe ne încunoștințează că raidurile de rutină ale lucrătorilor de miliție din municipiul nostru au depis- ; tat alte cuiburi ale para- ■zitisniului. pe care lăgea, dură, dar dreaptă, le-a risipit cu promptitudine. Astfel, cei certați cu nor- . mele eticii și echității socialiste, descoperiți la' sfârșitul săptămînli trecute, au și trecut prin fața completului de judecată, dată fiind gravitatea faptelor lor antisociale, se află de- gratii pentru o de 6 luni, con- Decretului nr.Despre cine este

tul puțin mai tîrziu decît 
la alte mine — iată de 
ce trebuie să rezolvăm 
probleme multiple, lega
te de revizii, reparații cu
rente și capitale, confec
ții, de asigurarea echipe
lor „service" pentru com
plexe. Ceea ce presupune 
pe lingă o înaltă califi
care a oamenilor și posi
bilități de execuție,..

Posibilități, care, la ora 
actuală, nu mulțumesc pe 
membrii sectorului elec-. 
tromecanic. Inginerul Vain 
Maier și ceilalți visează 
un atelier de reparații 
pentru „service", dotarea 
cu mașini-unelte moderne 
a atelierelor.

— Pentru aceasta e bine 
să gîndești tehnic, zice 
maistrul Bolea. Și roadele

loc să funcționeze 10 
motoare electrice, de cite 
250 W fiecare, punem u- 
nul singur de 1 kW. A- 
telierul de sudură cons
truit în întregime prin 
autodotare. Lucrările de 
îmbunătățire a condițiilor 
de muncă nu s-au înche
iat încă. Lingă stâlpii pla
sați se văd grinzile unui 
mic pod rulant, pentru 
nevoile atelierului.

Maistrul ne vorbește cu 
dragoste despre oameni, 
ni-i arată pe cei mai buni. 
Intre lăcătuși se detașea
ză Mihai Cornescu și 
Gheorghe Ardelean, Ele
na Gall are o experiență 
deosebită la repararea 
combinelor; trioul celor 
trial buni strungari îi 
cuprinde Antonică

Staricău, Emil Schmidt și 
Ion Asmarandei; între 
forjori, topul fruntașilor 
începe cu Gheorghe Poe- 
nar și Veluș Cor.beanu, 
iar din rîndul sudorilor 
se. bucură de prestigiu 
tandemul Georgică Ene — 
Carol Berki. Maistrul Ba- 
lea conchide, sub privirile 
aprobatoare ale ingine
rului, Voin Maier și sta
tului său major.

— Intenționăm să pre
luăm producția de plasă 
cu dispozitivele hidraulice 
concepute de noi; vom 
elimina astfel transportul, 
costurile de producție vor 
fi mai scăzute, vom folo- 

' ; si eficient forța de -mun
că, ne vom spori pro
ducția sectorului. In plus 
vom avea plasă la discre
ție.

Așadar, mecanizarea, 
deși a luat startul mai 
tîrziu, la Uricani a impus 
o calificare exemplară și 
chiar policalificarea me
seriașilor. Edificator este 
faptul că din cei 287 mun
citori, tehnicieni și ingi
neri nu există măcar u- 
nul necalificat. Acești oa
meni simpli, modești nu 
sînt autorii unor perfor
manțe tehnice deosebite, 
deși au meritorii contri
buții în acest sens, totuși 
străduința lor de a face 
tot ce trebuie pentru me
canizarea și automatiza
rea lucrărilor din subte
ran. se constituie, vorba 
șefului de sector, în de
finiția lucrului deosebit.

ion FIASTRUL

Strungarul Emil 
harnici și pricepuți 
mecanic al I.M. Uricani,

Schmidt, unul dintre cci 
meseriași din cadrul atelierului

Mulțumiri
Acum 26 de ani, chiar 

de mărțișor, tovarășa Irintt 
Gegd a început munca la 
Institutul de proiectări din 
Petroșani, ea dactilografă. 
De atunci „a bătut" sute 
de proiecte și documenta
ții - pentru întreprinderile 
din Valea Jiului. în cîm- 
pul muncii are însă 37 de 
ani. în această perioadă a 
fost întotdeauna o foarte 
bună colepă, iar pe mai 
tinerele sale colege a știut 
să le modeleze în spiritul 
corectitudinii și cinstei,

tovărășești

Lenuța CRIȘÂN

Un gest firescO căzătură zdravănă .soldat cu o fractură mină pentru Mariana muncitoare la Fabrica Aflînd ghips, cîteva Sanda si
pîine, secția-Lupeni. că este cu mina în de cîteva săptămîfii, colege de muncă Cochiș; Mariana Radlleghina Orfoludy, au vizitat-o pe Mariana la domiciliu, la aniversarea zilei de naștere, prilej cu care au felieitat-o, au încurajat-o pentru ca în scurt timp Să-și poată relua activitatea. Un gest firesc și frumos, care merită să devină public. (A.M.)ja după perioadă form 153/1970. vorba ?

AȘCHIA nu sare departe de butuc, spune o vorbă
bățrînească, referindu-se la exemplul prost pe care îl oferă unii părinții propriilor odrasle. în postura de „ilustrator" s-a aflat, de această dată Mihai Szanto, în vîrstă de 58 de ani. Pripășit în reședința noastră de munic ipiu de prin părțile mureșene, a ocupat abuziv un apartament din strada Aviatorilor nr. 56, cartierul Aeroport. „Coleg" în profesia de tăietor de frunză pentru cîini, i-a fost, în această perioadă, chiar fiul său Mihai Szanto, în vîrstă de 24 de ani. Așadar, menajul Mihai Szanto I și II, ignorînd legile și cutumele etice ale obștii românești, a dat seama pentru faptele lor. Cei doi omonimi au împărțit... frățește pedeapsa, demonstrînd că tatăl și fiul se aseamănă în comportări ca sacul cu petecul. Și cum s-au dus împreună la pomul parazitismului cu... sacul, au cules roadele amare ale iresponsabilității lor sociale.

Sever NOIAN -

i • în anul precedent, mi- / na Aninoasa nu și-a în-* deplinit sarcinile de plan 
l la producția de cărbune.1 Una din cauze — absen

țele nemotivate. Desigur, cu această stare de cruri nu s-au oamenii cinstiți și nici. De la ultima decată muncitorească ca- re a brie zent, S-au tanți întărirea ordinii și disciplinei. Să exemplificăm : 1 ianuarie a.c. nu- absențelor a scă- peste 300 față de perioadă a anului Acest lucru a tă
ia nivel de între- de plan la producția de cărbune să fie depășite cu 150 de tone. Este adevărat, plusul putea fi mult mai mare dacă numărul absențelor nemotivate era și mai mic, sau nu existau deloc. Faptul că mai"' sînt oameni care nu se ‘ încadrează în disciplina muncii și tehnologică a făcut ca aici, la Aninoasa, colectivul să organizeze o nouă muncitorească.

lu- împăcat har-ju-

fl

•a»'' y
3 %

dragostei față de muncă. 
Acum însă colectivul de 

dactilografe de la I.C.P.M.C., 
pe care l-acondus și în
drumat, a sărbătorit ieșirea 
la pensie a comunistei Iri
na, Cegă. Dar și după pen
sionare va avea destule 
preocupări. Fiica sa i-a a- 
dus drept cadou de pensio
nare o nepoțică, așa ca sâ-i umple timpul și să-i 
dea in continuare de lucru 
bunicii.

Acum, cînd păstrăm nos
talgia relațiilor profesio
nale, cînd ne despărțim, de 
tovarășa Irina Gegb, o 
rugăm cu toții să nu ne ui
te, așa cum nici noi nu o 
vom uita. îi mulțumim din 
inimă pentru aportul ce 
l-a avut la realizările ins
titutului nostru și' îi dorim 
viață lungă, plină de feri-

Brigada condusă de 
minerul Eugen Vladar 
de Ia secotrul VII al 
I.M. Lupeni acumulînd 
216 puncte, reprezcntînd 
criteriile de apreciere în 
întrecerea socialistă, se 
situează pe locul II în 
clasamentul celor mai 
bune formații de lucru 
din abatajele minelor 
din Valea Jiului la ex
tracția de cărbune.

mulți absentam ani. mințim doar cîțiva dintre ei :. Florea Șnițer, om care, după cum zice el, lucrează de 24 de ani în minerit. Cum a lucrat în acest timp avem să ne convingem răsfoindu-i cartea de muncă, oglinda activității. Să vezi și să

cut contractul de muncă. Un alt ’ absentoman, Gheorghe Vasarheli, are la „activul" său nici mai mult nici mai puțin, decât 14 desfaceri ale contractului de muncă. Acum în zadar încearcă să fie încadrat la mină.Au mai fost supuși ju-

fără pic de rușine. Tocmai de aceea, noi, ortacii, căutăm să-i îndrumăm pe calea muncii, a cinstei, a demnității și echității. Le mai acordăm o șansă ; însă ultima. Dacă nu vor înțelege, să-și caute alt loc de muncă".în acest ân, judecata
I 
I
I 
V
I 
1
I 
*

avut loc în octom- 1981, pînă în preia mina Aninoasa făcut pași impor- în ceea ce priveșteplinei, bă în luna i mărul zut cu aceeași trecut.. cut ca, _______________| prindere, sarcinile
I 
)

judecată Au fost chemați pe sectoare, să dea socoteală pentru faptele lor reprobabile.

LA MASA MUNCII NOASTRE 
NU ESTE LOC PENTRU LENEȘI!
Judecata ffltinCitOreăSCă La im Aninoasa—iîcta,.. ..'A.—,. ț ■ ................... -...........................

!5pț

nu crezi. în această perioadă i s-a desfăcut de 12 ori contractul de muncă, uneori, mai precis în anii 1970, 1975,1980 a „dezertat" — cum zic minerii — și de. două ori pe an de la mină. în acest an Florea Șnițer a- re trei nemotivate. Ortacii l-au avertizat că la următoarea (a patra) vor propune desfacerea contractului de muncă. Un om-problemă, sau care a fost problemă pentru că la apariția acestor rîn- duri nu mai face parte din colectiv, i s-a desfă-

decății muncitorești Ionel Cutureanu, Valerică Fulga, Vîrlan Machedon Dumi, Tiberiu Kovacșf, Vasile și Dumitru Leon- te, Gheorghe Liopoc, A- lexandru Tinian, care fac ce fac și mai „dezertea- ' ză" de cîțe 3—4 ori pe lună de la lucru. Desigur, față de acești „oameni- problemă" ortacii aU fost necruțători, au luat măsuri aspre, dar drepte. „La masa muncii noastre — spunea brigadierul Mircea Maiea — nu este loc pentru leneși! Ei trăiesc din munca noastră

muncitorească la mina Aninoasa — așa cum ne informa tovarășul Iosif Guran, președintele comitetului sindicalului— 
a trecut din sala de a- 
pel, în abataje, la locu
rile de muncă, în adună
rile grupelor sindicale. Practic, acolo unde este întîlnit un absentoman se face opinie colectivă. La sectoarele I și II, sectoare care au depășit, la zi, sarcinile de plan cu 8600 și, respectiv, 1000 de tone de cărbune — judecata muncitorească a de
venit un instrument de

lucru, împotriva absen- tomanilor, pe care-1 folo
sesc șefii de brigadă, 
maiștrii și minerii care 
muncesc și trăiesc cinstit și demn. Cunoscutul brigadier Francisc Nemeș, la judecata muncitorească din cadrul brigăzii 
sale le-a spus absento- manilor: „Din cauzavoastră, fiecare ortac din brigadă a pierdut în luna precedentă cîțe post. Așa că de veți mai lucra da mea", pătruns muncitorească se cere generalizat și la sectoarele III, IV și V, "Sectoare care nu-și realizează sarcinile de plan șl din cauza numărului mare de absențe nemotivate. ' în luna ianuarie, în cadrul judecății muncitorești care a avut loc pe brigăzi și sectoare, minerii care fac tot ce pot pentru a spori producția de cărbune și ridica prestigiul colectivului, au propus, 
— DESFACEREA CON
TRACTULUI DE iMUNCA 
LA URMĂTORII AB- 
SENTOMANI : Cezar An- 
dreescu, Ion Ciorchelea, 
Dumitru Stan, Ion Dască
lul, Ion Ion, GicS Poster, 

Petrea- Bartoș și Ion Teacă.
C. GRAURE 1

Acest de
18 lei pe acum nu în briga- procedeu fermitate
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Ședința Consiliului Național al Oamenilor Muncii
(Urmare din pag. 1)în unanimitate a fost aprobată următoarea ordine de zi i1. Raportul privind realizarea Planului național unic de dezvoltare economică și socială pe anul 1981. și Comunicatul cu privire la îndeplinirea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe 1981.2. Raportul cu privire la reașezarea și corelarea pe principii economice a prețurilor produselor agricole și majorarea prețurilor cu amănuntul la produsele agro- alimentare, creșterea retribuției personalului muncitor, a alocației de stat pentru copii și a pensiilor.în cadrul ședinței au luat cuvîntul tovarășii Gheorghe Pană, președintele Consiliului municipal București al oamenilor muncii, Teodor Budușan, maistru, membru al Consiliului oamenilor muncii al întreprinderii de autocamioane Brașov, Teodor Boncalo, Șef de brigadă la întreprinderea minieră Lupeni, membru al Consiliului oamenilor muncii al Combinatului minier Valea jiului. Aurelia Bradin, președintele Consiliului oamenilor muncii al întreprinderii textile Arad, Gheorghe Tur- bureanu, maistru oțelar la Combinatul siderurgic Reșița, Grlgore Popescu, lăcătuș 

la Depoul GJFJî. Timișoara, Gheorghe Buruc, lăcătuș, membrii al Consiliului oamenilor muncii al întreprinderii „23 August" București, Otilia Popescu, președintele Consiliului oamenilor muncii al Combinatului de celuloză și hîrtie Suceava, Gheorghe Petrescu, președintele Consiliului de conducere al Ministerului Industriei de Mașini-Unelte, Electrotehnică și Electronică, Adalbert Ugron, președintele adunării generale a oamenilor muncii de la întreprinderea forestieră de exploatare și transport Tîrgu Secuiesc, Viorel Cerchizan, prim-vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii al întreprinderii „Electrocentrale" — Mureș, Nicolae 

Badea, președintele Consiliului oamenilor muncii al întreprinderii de mașini grele București, Paraschiva Burlacu, presedin-^ tele Consiliului oarhenilor muncii al întreprinderii de mătase „Victoria" Iași, Paraschiv Benescu, președintele Consiliului județean Galați al oamenilor muncii. Petru Dinescu, președintele Consiliului oamenilor muncii al întreprinderii de anvelope „Victoria" Florești, județul Prahova, Gheorghe Georgescu, președintele Consiliului oamenilor muncii al Schelei de foraj Zemeș, județul Bacău, Nicolae Vaidescu, prim-vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii al întreprinderii de produse electrice și electronice Curtea de Argeș, Mihai Crăciun, maistru miner, președintele Consiliului oamenilor muncii al întreprinderii miniere Motru, județul Gorj, Mihai Gierscher, maistru lăcătuș, președintele Consiliului oamenilor muncii al întreprindeiii de utilaj și piese de schimb Sibiu, Nicolae Bătrînu, prim-vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii al întreprinderii de exploatare portuară Constanța, Elena Dobrea, laborantă la întreprinderea metalurgică de metale neferoase Baia Mare. Teodor Marton, lăcătuș, șef de echipă, președintele Consiliului oamenilor muncii al întreprinderii mecanice de material rulant Cluj — Napoca, Ioana Zârioiu, președintele Consiliului oamenilor «luncii al întreprinderii comerciale de stat „Bucur—Obor" București, Marin Iordan, maistru, președintele Consiliului oamenilor muncii al „IREMOAS" București.în cuvîntul lor, vorbitorii au relevat că sub conducerea partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Cșaușescu. oamenii muncii din industrie și agricultură, din celelalte ramuri ale producției materiale au încheiat cu rezultate deosebite primul an al actualului cincinal, asigurînd astfel dezvoltarea e- conomiei naționale, ridicarea patriei noâs- tre pe noi trepte de progres și civilizație.

în numele colectivelor de munca ^pe care le reprezintă cei care au luat cuvîntul s-au angajat să acționeze în spiritul indicațiilor și orientărilor cuprinse în cu- vînțarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința de lucru comună a C.C. al P.C.R, și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale pentru realizarea în bune condiții a tuturor sarcinilor și obiectivelor prevăzute pentru acest an, pentru recuperarea neîntîrziată a rămînerilor în urmă, pentru executarea în întregime a producției destinate exportului. ,Vorbitorii au evidențiat însemnătatea măsurilor propuse de conducerea partidului și statului cu privire la reașezarea , și corelarea pe principii economice a prețurilor produselor agricole și majorarea prețurilor cu amănuntul la produsele a- groalimentare. creșterea retribuției personalului muncitor, a alocațiilor de stat pentru copii și a pensiilor. Ei și-au. exprimat deplinul acord cu aceste măsuri, subliniind că ele ilustrează preocuparea statornică a partidului, și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, ' în conformitate cu programul stabilit de Congresul al j^II-lea ăl P.C.R., pentruridicarea permanentă a nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc. > Participanții la discuții s-au angajat să acționeze în toate colectivele pe care le reprezintă pentru ca sumele alocate pentru compensații să fie integral recuperate prin creșterea productivității muncii, a* Valorificării superioare a resurselor materiale și umane de care dispune societatea noastră. ■Înțelegînd în profunzime și abordînd cu toată răspunderea, importanța economică a măsurilor stabilite, cei care au luat cuvîntul s-au angajat să acționeze cu fermitate pentru trecerea la îndeplinire a hotărîrii Ședinței de lucru comune a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului Suprem al 

Dezvoltării Economice și Sociale, de ă recupera în acest an 30 la sută din volumul compensațiilor, pentru ridicarea întregii activități economico-sociale la un nivel superior de calitate și eficiență.Înțelegînd cu toată răspunderea importanța economică a măsurilor stabilite, cei care au luat cuvîntul s-au angajat să acționeze cu fermitate, pentru ridicarea întregii activități la un nivel superior de calitate și eficiență, pentru înfăptuirea e- xemplară a planului de producție la toți indicatorii pe acest an și pe întregul cincinal. -în cadrul ședinței, Consiliul Național al oamenilor muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe, a aprobat, în unanimitate, Ra-v portul privind realizarea planului național unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1981 și Comunicatul cu privire la îndeplinirea planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1981.A fost aprobat, de semenea. în unanimitate, Raportul cu privire la reașezarea și corelarea pe principii economice a prețurilor produselor agricole și majorarea prețurilor cu amănuntul la. produsele a- groalimentare, creșterea retribuției personalului muncitor, a alocației de stat pen- - ‘ tril copii și a pensiilor. 'în legătură cu aceste documente, participanții au adoptat o hotărîre care se va da publicității.
în încheierea lucrărilor ședinței, a luat 

cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘEȘCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Oamenilor Muncii.Cuvîntarea tovarășului N i c o l a e Ceaușeșcu a fost urmărită cu multă atenție, cu deplină aprobare și profundă satisfacție, ea fiind subliniată,'în repetate rîn- duri, cu vii și îndelungi aplauze, urale ' și ovații. -Ne;;;;;1- '</■■■.

Plenara Consiliului Național 
al Frontului Democrației 

și Unității Socialiste
(Urmare din pag. 1)din comuna Gurbănești, județul Călărași, Cornelia țncze, muncitoare la întreprinderea„Electrocerami

ca" —L Turda, Gheorghe Vulpe, maistru la întreprinderea minieră „Roșia- ț’eșteana1', județul Gorj, Marton Silveszțer, maistru la întreprinderea „Tehrio- țltilaj" din Odorheiul Se
cuiesc, membru al C.C. al Organizației Democrației și Unității Socialiste, Elena Negream), președinta Co-, «altetUlui județean Sibiu al Femeilor, Ioana Ion, direc
tor la întreprinderea comercială de mărfuri alimentare Bacău, Breitens
tein Ernest, vicepreședinte Șl Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, Vasile Husariu, 
țăran cu " gospodărie individuală din comu
na Bicazul-Ardelean, Județul Neamț, Gheorghe Bucătaru, mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. Vlâtra Olt, Ilie Lavu, prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara M U.T.G., Gergely loan, directorul Teatrului de Stat din Satu Mare, membru al Consiliului oameni

lor muncii de naționalitate maghiară. Ileana Bucures- cu, președinta Comitetului județean Arad al Organizației Democrației și Unității Socialiste, Constantin Gheorghe, maistru Ia întreprinderea „Laromet" Bucureștii Nicolae Bărbu- lescu, director at Institutului de cercetări pentru pesticide — București, lovan Roșescu, director al Stațiunii de mașini agricole din comună Moțăței, județul Dolj, Aneta Diaconu, președintele Consiliului Frontului Democrației și Unității Socialiste al sectorului 5— București.Vorbitorii au . exprimat aprobarea deplină, față de

Raportul și Comunicatul privind îndeplinirea planului pe anul 1981, față de aprecierile formulate de secretarul general al partidului la ședința de lucru comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, asupra activității depuse anul trecut de oamenii muncii ■ —, români, maghiari, germani și de alte naționalități — din întreaga țâră. Ei au subliniat că rezultatele primului an al actualului cin* cinai confirmă justețea politicii Partidului Comunist Român, care îșl Îndeplinește cu cinste misiunea sa istorică de forță conducătoare a întregii națiuni, unind și în drepțînd eforturile întregului popor și resursele țării în direcția înfloririi necontenite a patriei socialiste.Relevînd că succesele lanului 1981 în industrie, a- gricultură, investiții, în celelalte sectoare au fost obținute în condițiile agravării crizei economice mondiale, cei care au luat cuvîntul au subliniat contribuția esențială a secretarului general al partidului, președintele Republicii la elaborarea politicii economice, la soluționarea problemelor de care depinde mersul nostru pe calea bunăstării și civilizației. în același timp, vorbitorii au arătat, în spirit critic și autocritic, unele lipsuri și greutăți, manifestate în activitatea economico-socială, exprimînd hotărîrea Frontului Democrației și Unității Socialiste, a organizațiilor sale, de a-și aduce o contribuție mult sporită, în fiecare u- nitate productivă, la realizarea integrală a planului pe acest an, la recuperarea unora din restanțele înregistrate în 1981, la a- plicarea cii consecvență a noului mecanism econo-

mico-financiar, în vederea creșterii eficienței întregii activității economice.Manifestîndu-și adeziunea deplină la complexul de măsuri privind reșeza- rea și corelarea pe principii economice a prețurilor produselor agricole și majorarea cu amănuntul la produsele agroali- mentare, vorbitorii au
✓ apreciat caracterul o-biectiv al acestor măsuri, menționînd că ele s-au impus ca o necesitate în vederea realizării unui e- chilibru între veniturile populației și cheltuielile sociale, între costurile reale de producție și cele de livrare, ceea ce va asigura echilibrul vieții economice. Ele țin seama, totodată, de Creșterea continuă a prețurilor materiilor prime, combustibililor și altor produse pe piața mondială. ?în mod unanim, vorbitorii au subliniat preocuparea statornică a conducerii partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, pentru sporirea bunăstării materiale a întregului po- por, reflectată, de această dată, în măsurile adoptate în vederea acordării de compensații, de creștere a alocației pentru copii și a pensiilor, astfel ca modificarea prețurilor de desfacere a produselor ăgroali- mentare să nu afecteze veniturile reale ale oamenilor muncii.Participanții la discuții au exprimat angajamentul lOr, al organizațiilor F.D.U.S. pe care le reprezintă de a-și aduce întreaga contribuție la înfăptuirea acestor măsuri, la ridicarea pe o treaptă superioară a activității economice în toată u ni t ă ț He, prin ridicarea productivității muncii, reducerea cheltuielilor de prodtfcțîe-, creșterea

gradului de valorificare a resurselor materiale și a forței de muncă, în vederea îndeplinirii exemplare a planului anual, de a acționa ferm pentru îndeplinirea Hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., privind recupe
rarea, în acest an, a cel puțin 30 la sută din valoarea compensațiilor, de a asigura continua înflorire a patriei, ridicarea prosperității 'națiunii noastre socialiste.In unanimitate, Plenara a adoptat Raportul și Comunicatul privind îndeplinirea planului unic de dezvoltare economică și socială pe anul 1981, precum și Raportul și măsurile cu privire la reașezarea și corelarea pe principii economice a prețurilor produselor agricole și majorarea prețurilor cu amănun- țul la produsele agroali- mentare, creșterea retribuției personalului muncitor, 

a alocației de stat pentru copii și a pensiilor. ‘ Plenara a adoptat în u- nanimitate Hotărîrea Consiliului Național .al Frontului Democrației și Unității Socialiste, care se va 
da publicității.

In încheierea lucrărilor 
plenare.i a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE 
CEAUȘEȘCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului 
Democrației' și Unității So
cialiste. /-■ .; f.i.-"Cuvîntarea a fost urmă» i rită cu deosebită atenție și subliniată în repetate rîn- duri cu vii și îndelungi a- plauze cu deplină aprobare. 'l';Lucrările plenarei s-au încheiat prin intonarea imnului Frontului Democrației și Unității Socialiste — „E scris pe tricolor u- nire11. '■ j.

cruziurzirgz!riați ai companiei, care au organ izat un marș la reșe- rința premierului, în spri- ■ jinul revendicărilor lor, iar ministrul aviației civile a reafirmat hotărîrea guvernului de a nu veni în ajutorul companiei.
_D1N CAUZA UNEI SE-, resursele de apă din Sicilia sînt pe cale; de epuizare — au re-

IN CADRUL unui concert prezentat la Havana, Orchestra simfonică națională a Cubei a interpretat CETE excesive, sub bagheta dirijorului ro-' mân Iosif Contă, lucrăride Dvorak, Ravel si Wag- leyat autoritățile din - Pa ■■■•■“ lermo, potrivit ... r"''-*’"‘ Associated Press. în . ceastă situație, s-a trecut la raționalizarea drastică a consumului de apă.* Se apreciază, că, dacă nu va ploua nici în această săp- iămînă, instituțiile publice se vor afla în pericolul de 
a fi private de apă, iar școlile de a fi închise.

INTR-O NOTA adresată președintelui Camerei reprezentanților, președintele Ronald Reagan a no-să-și reia producția de ar me chimice, întreruptă în

her. Ziarul „Granma" a- preciază concertul ca „un adevărat eveniment muzical" desfășurat sub bagheta măiastră a unui proeminent dirijor. ' - ' ;
PREZIDIUL C.C. alU.C.I., examining aspecte ale transpunerii în viață a stabilizării economice în domeniul relațiilor economice externe în 1982, a relevat, transmlle. agenția Taniug,' necesitatea de a se acționa pentru sporirea exporturilor, în special în zona ■ cu devize convertibile.
GUVERNUL BRITANIC a refuzat să acorde ajyțor ...financiar pentru salvarea companiei aeriene „Fred- die Laker", care a, dat. fa- : trecută.Margă- refuzat __ _  . ____  „i reprezentanții celor 2000 sala-

Tlment săptămîna > Primul ministru ret Thatcher, a să-i primească pe

agențiein- -

reprezentanților, președintele Ronald Reagan a notificat Congresului intenția sa de a decide ca S.U.A. să-și reia producția de arme chimice, întreruptă în urmă cu aproape 13 ani —- transmite agenția Associated Press.
tificat Congresului intenția sa de a decide ca S.U.A.me chimice.urmă cu aproape 13 ani —-agențiatransmite Asso-
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PETROȘANI 
iembrie : Războiul lelor I-II; Unirea : Ghețuri pe înălțimi.PETRILA : Cîinele e- lectronic. ,LONEA : FamiliaBarkley de pe Broadway. .ANINOASA : Șansa.VULCAN — Luceafă
rul i Polițist sau delincvent.LUPENI — Cultural: împrumută-mi vocea astă seară; Muncito-

ste- - 11,00 Viața satului. 13,00 închiderea programului. 16,00 Telex. 16,05 Viața culturală. 17,00 Studioul tineretului. 17,45 Desene animate: Povestiri din Pădurea verde. 18,00 închiderea programului. 20,00 Telejurnal. 2025 Actualitatea economică. 20,45 Civica. Rapsodii de iarnă melodii populare. La frontierele terii — serial științific. Episodul 1. 21,45 Meridianele cîntecului. '22,15 Telejurnal,
21,0521,20cynoaș-
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"L1IA Și ADMINISTRATA j Petroșani, stn Nicolae Băicescu - 2, telefoane 416 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL : Tipografia Petroșani, str. N. Bâlcescu r 2.


