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Sub președinția tovarășului Nieolae 
Ceausescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, vineri, 9 aprilie, a 
avut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C'.C. al P.( .K.

Ca lucrările ședinței au luat parte, ca 
invitați, membri ai guvernului, cadre de 
conducere din ministere și instituții cen
trale, directori ai institutelor de cercetare 
și proiectare.

In cadrul ședinței au fost examinate 
modul de îndeplinire a planului pe tri
mestrul I 1982 și măsurile necesare pentru 
realizarea integrală a sarcinilor de plan pe 
trimestru! II și recuperarea restanțelor. 
Comitetul Politic Executiv a constatat că, 
sub conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, oamenii muncii din toate sec
toarele ecnnomico-sociale au desfășurat o 
intensă activitate pentru înfăptuirea obiec
tivelor înscrise în planul pe anul 1982. Ca 
urmare, s-au înregistrat o serie de succe
se importante în industrie, construcții, a- 
gricultură, în celelalte ramuri ale econo
miei naționale. In primul trimestru, pro
ducția industrială a sporit față de ace
eași perioadă a anului trecut, în luna mar
tie obținindu-se b creștere de peste 3 la 
sută. De asemenea, în această lună a fost 
depășit planul de investiții și construcții- 
montaj cu peste 6 la sută. Concomitent cu 
creș*' ea producției, volumul total al ex
portului a fost mai mare decît în trimes
trul I aj anului 1981. Totodată, importuri
le au scăzut cu aproape 13 la sută, reali- 
zîndu-se, astfel, o balanță comercială ac
tivă pe trimestrul I 1982.

Subliniind succesele obținute, Comitetul 
Politic Executiv a criticat, totodată, faptul 
că rezultatele obținute nu sînt pe măsura 
posibilităților, într-o serie de unități înre- 
gistrîndu-se nerealizări la producția fizi
că și netă. Apreciind că lipsurile consta

tate sînt și rezultatul greutăților întimpi- 
nate în cursul lunilor ianuarie și februa
rie în aprovizionarea tebnico-inaterială și 
satisfacerea necesarului de energie în ă- 
ceastă perioadă, Comitetul Politic Execu
tiv a atras atenția ministerelor, centrale
lor și întreprinderilor asupra neajunsuri
lor existente în organizarea muncii și a 
producției, în primul trimestru, criiicînd 
situațiile în care au fost depășite cheltuie
lile și consumurile de materii prime, com
bustibili și energie electrică,

Exăminînd sarcinile de plan pe trimes
trul II al acestui an, Comitetul Politic E- 
xecutiv a apreciat că sînt create condițiile 
necesare pentru asigurarea îndeplinirii 
ritmice a tuturor indicatorilor stabiliți. In 
spiritul holăririlor recentei plenare a C.C. 
ai P.CJR., al indicațiilor și orientărilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul Po
litic Executiv a cerut ministerelor, centra
lelor și întreprinderilor, organelor și orga
nizațiilor de partid, comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii, să acționeze cu hotărîre 
pentru îndeplinirea exemplară a sarcini
lor pe semestrul întîi, în toate sectoarele 
economiei naționale, pentru recuperarea 
răminerilor în urmă din anul trecut și 
din primul trimestru, care, așa cam s-a 
hotărît, fac parte integrantă din planul pe 
anul 1982.

Comitetul Politic Executiv a indicat ca 
atenția principală a tuturor întreprinderi
lor să se concentreze asupra realizării in
tegrale a producției fizice — la toate pro
dusele — acesta fiind un indicator de 
bază al economiei naționale. S-a trasat, 
de asemenea, sarcina îndreptării forțelor 
spre lichidarea rămînerii în urmă la in
vestiții, devansarea intrării în producție a
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Aaunarea generală a stabilit 
măsuri practice, 

comuniștii le-aii înfăptuitDe acel moment decisiv — adunarea generală de dare de seamă șî alegeri din luna februarie — din activitatea economică a sectorului V al minei Aninoasa — din munca de partid și viața de organizație, își amintesc cu lux de amănunte- fiecare, comunist, fiecare miner, e- leetrolăeătuș șî cadru teh- nie, întregul colectiv. .Se-', cretarul organizației de bază nr. 5, tovarășul Cristian

l

I. M. Uricani
Peste prevederi de la 

începutul lunii 
1 500 tone cărbune 

cocsificabilMinerii, inginerii și tehnicienii I.M. Uricani raportează de la începutul lunii aprilie pină ieri o producție " peste prevederi eare însumează 1 500 tone de cărbune cocsificabil. în ultimele trei zile,'producția fizică planificată pe mină a fost depășită. în medie, cu 15 la sută, îndeosebi ca urmare a u- nor producții record obținute la „marele complex" — abatajul de cea mai mare capacitate din sectorul II al minei, unde lucrează brigada condusă de maistrul electromecanic Ilie Amoră- riței.De la începutul anului. la zi, producția extrasă peste prevederi 
de colectivul I.M. Uricani se ridică astfel Ia lg'WQ tone de cărbune
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Ciornei, șeful de sector, se gură și fermă ; revirimen- î-ntoarce cu gîndul la acel ȚUl grabnic în activitatea moment crucial, pentru des- economuă a sectarului, d- biectiv asupra căruia țfe- bțjia să se concentreze in- 
I , . ți_.- tî-eaga muncă de partid,an, eind ne mărturisește : Întreaga forța de : influen-„A fost o dezbatere foarte agitată, cu accente critice dure, dar mai ales âutocri, tice, în adunarea noastră de alegeri. Stăteam rău : pe primele două luni înregistram o restanță la producție de 3 870 de tone de cărbune. Ne situam în coada sectoarelor și asta ne durea sufletește. Tocmai de aceea hotărîrea adunăi'ii generale a fost una: sut-

ținui producției, hdtărîtor pentru îndeplinirea planului -la cărbune țn acest- lare a activității politico- org:tniv itofiee șl educative, toate eforturile comuniștilor, Ne-am evaluat chiar în acea adunare forțele și am ajuns la cdnelu- zia că dispunem de un mare potențial de mobili-
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Rezultatele întrecerii socialiste 
Trimestrul I

AoiCQ’er a art v'-șt j unitățile; < <<n m 1Văii Jiului Tăcută Ia nivelul Consiliului 'municipal al s’ndkatolor couf 'cm criteriilor întrecerii socialist — între indicate'-rH de bază luînciu-se în considerare ps oducția fizică și productivitatea muncii, realizările eeijromlco-financla. c, respectarea disciplinei și nor-' rrulor de protecție a fnun.cii — a avut drept, rezultat dec’ararea următorilor fruntași
ÎNTREPRINDERI M1N1FRELocul I : I.M. Vuiean

Locul II : I.M. Faro.eniLocpl HI: I.F.C.V.J. ALTE l NIT AȚI DIN RAMURA MINIERA
Locul I : l.R.I.l M. Petroșani -j- 11’33 9 puncte

UNITĂȚI SUBORDONATE 
CONSILHLCR POPULARE

I; l.G.C.L. Petroșani H- 56 puncte
11 : Fabrica de morărit și panificație Pe-

pe trimestrul 1-f~ 810,9 puncte ; + 581.7 puncte ' .-f- 171,9 puncte
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Șeful de schimb Samoilă Gaboș și or- noasa lucrează cu randamente sporite la 
definitivarea unei galerii transversale în 
stratul 3 blocul II orizontul 10 iu vede
rea deschiderii unui nou abaa.k

Foto : Cristian ȘTEFAN

tacii lui, Ion Mihoci, Ion Coman, Gbeor- 
ghe Dumitru și Vasile Galaureac, din ca
drul brigăzii conduse de minerul loan 
Maxim II de la sectorul III a] I.M, Ani-,

Locul 
Locul 

troșahi

Redresarea activității minei Livezeni impune
Grădini de legume și fioi i

Intransigentă împotriva absentomanilor, 
i ndisci plinafilor lâAcțiunea de presă „Judecata muncitorească" inițiată de redacție, împreună cu Consiliul municipal al sindicatelor a devenit un instrument de lucru pentru organele și organizațiile de partid, sindicat și U.T.C. din majoritatea întreprinderilor miniere ale Văii Jiului, un mijloc de exprimare a opiniei colective împotriva acelora care mi se încadrează in disciplina muncii și tehnologică. Mai mult chiar, 'am fost invitați de anumite colective de oameni ai muncii, ea de exemplu cel de la I.M, Aninoasa, pentru a consemna in coloanele ziarului nostru opinia pe care o au minerii față de ab- sentomani. Nu același lucru se petre e la I.M. l.ive- zeni. Ne-arn convins de acest fapt REVENIND la numai o lună de la „Judecata muncitorească" din

4 martie 
„schimbat" 
disciplinei timp de o luni 
la I.M. Livezeni? S-a înregistrat la nivel de mină un minus de 18 799 tone și 4 255 absențe, din care 1072 absențe nemotivate. ... Practic, în luna martie nu-

1982. Ce s-a 
in domeniul

litică ele la om la om.realizarea sarcinilor lunare de plan și • pe trimestrul l (— 43 833 tone) este in
disciplina care, din păcate, dăinuie la nivel de brigăzi, sectoare și personal tehni- co-ingineresc,în ziarul nr, 9171 din 4martie, 1982, loan Tuțuru- Stat. 'De ce să lăsăm
Bwyj - w~‘

mărul absențelor nemotivate aproape s-a triplat, pe la 426 nemotivate, înregistrate în luna februarie s-a ajuns în martie la 1072 absențe nemotivate. Tot în perioada analizată, productivitatea muncii planificată în abataj, în cărbune, în subteran și Ia nivel de întreprindere nu, s-a realizat. Unu] din factorii care a Condus la ne-

gă, ajutor miner afirma : „In acțiunea de intărire a ordinii și disciplinei un rol important îl au și organizațiile de partid, sindicat și U.T.C. Trebuie să spun c-ă nu întotdeauna, și nu la toate sectoarele, organizațiile de partid au acționat cu răspundere pentru combaterea absențelor nemotîvate, nu desfășoară o susținută muncă, po

litica ele la om la om, tar consiliul oamenilor muncii nu ia măsuri operative de sancționare a celor vi- Qovați. deși are'Ia dispoziție un act normativ ■ de mare importanță — Decretul 490 al Consiliului de.. . unom să facă 11)—15 nemotivate, ciad putem, la o singură nemotivată, să-l chemăm în fața „Judecății muncitorești" și să luăm măsurile ce se impun Subscriem și noi acestei păreri a cunoscutului miner loan Tuțurugă, cu atît mai mult cu cit îo perioada finalizată (luna martie) numărul absențelor a crescut vertiginos, iar comitetul de partid, consiliul oamenilor muncii nu au întreprins nici o măsură pentru îm-
Comel BUZESCU

(Continuare in pag. a 2-a/

săpată, pregătind-o pentru cultivat ceapă, pătrunjel, salată, usturoi, morcovi,, cu ..hotârire la amenajarea mărar, lobode, fasole, gulii, ele grădini pentru legume și zarzavaturi. începutul l-au tăcut cei care și anul trecut și-au procurat ver- dețurile necesare din grădinile proprii., „InT vara și toamna trecută — afirma Mafia Chițu din blocul nr.2 strada Păcii nu am mers la piață pentru orice. O mare parte din legumele și zarzavaturile de care : am avut nevoie le-am luat din straturile proprii. Morcovi și rădăcini de pătrunjel am avut toată iarna".Iată de ce Marla și Gheorghe Chițu, împreună cu alțl locatari, printre care George Dumitru, Alexandru Belea, Emilia Asa- vei, au extins suprafața

.De eîteya șăpiămîni cetățenii din cartierul Aeroport—Petroșani.» au trecut La blocul nr. 4, tot de pe strada Păcii, locatarii Dionisie Suciu, Vali Dolu, Marla Cernei, Ghiță Motaș, și alții, au desțelenit a- proape 200 de metri pățeați teren liber și l-au amenajat pentru zarzavaturi șt .fiori.La blocul 10 de pe-strada Oituz sînt pregătite 16 straturi pentru * legume și zarzavat. „O parte din straturi-au fost însătnînțate, a- firma responsabilul blocu- lui. Vasile Coconeț — întreaga acțiune de cultiva-
Constantin DANILA, 

Petroșani

(Continuare in pag. a 2-a/
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Condițiile specifice de trafic impun

Respectarea strictă a regulilor de circulație
La Preparația Petrila

Soluție tehnică de mare eficacitate
Arterele de circulație sînt specifice zonei noastre de munte, iar unii conducători auto opresc și staționează în locuri care stîn- jenesc pe ceilalți partici- panți la trafic, fără să se gîndească la ce se poate în- tîmpla din fapta lor nesăbuită. De aceea se impune cu strictețe respectarea indicatoarelor de circulație, iar acolo unde acestea lipsesc, mașinile care stațto-

Ținînd cont de etapa actuală de dezvoltare, municipiul nostru s-a transformat într-un adevărat șantier pe care lucrează întreprinderi din toate colțurile țării. Acesteă au. deplasat/n Valea Jiului utilaje de toate tipurile, astfel a crescut mult numărul autovehiculelor ce rulează pe raza municipiului. Dacă luăm în calcul și partea carosabilă a drumurilor, care este așa cum știm, considerăm că este bine să facem cîteva precizări referitoare la traficul rutier ce se desfășoară în muni- _....cipiul Petroșani si care in- ———————m^SGaani PS tOți' conduCă’ nează să fie scoase cît mai „ mult în afara carosabilu-Așa cum a sublimat loco- juj tenentul major llie Rus, șeful biroului circulație din cadrul miliției municipiului, trebuie acordată mai multă atenție copiilor care rămîn nesupravegheați și care jucîridu-se pe carosabil sau in apropierea a- cestuia se expun pericolului de a fi accidentați. De altfel singurele două accidente mai grave care s-au produs în acest an pe raza municipiului au avut- ca victime copii sub 10 ani. Aceasta din cauză că au fost lăsați nesupravegheați sau au fugit de lîngă cei care îi însoțeau, intrînd în fața autovehiculelor ce rulau regulamentar.

și în alte localități și de a- ceea s-au-impus noi reglementări în circulația rutieră.— Pe lîngă abaterile prevăzute în articolul 41 din Decretul 329/1966 și republicat în 1970 privind reținerea permisului de conducere în vederea suspendării lui, ne-a precizat interlocutorul, în prezent aceasta' se mai reține și pentru ; neoprirea la semnalul a-
Pentru întărirea disciplinei rutiere

privind regulile de circulație, precum și verificarea din punct de vedere medical și psihologic. In cazul excesului de viteză sau neadaptarea acesteia la condițiile de drum și trafic, pe lingă aceste sancțiuni se va aplica în permisul de conducere ștampila, men- ționîndu-se totodată și viteza cu care s-a rulat.' In încheiere reamintim posesorilor de autoturisme și unităților deținătoare de parc auto că • verificările tehnice anuale trebuie e- fectuate în termenul legal stabilit — 1 iunie.
Pe bulevardul Republicii care are patru benzi de circulație, pe o porțiune mică deocamdată, dar care va fi prelungit in viitorul apropiat, s° pot observa multe acte de indisciplină, abateri de la regulile de circulație. O par- * te dintre pietoni nu traversează prin locurile .marcate, expunîndu-se pericolului de accidentare, iar mulți posesori de autoturisme ignoră indicatoarele de circulație, oprind și stațio- nind după bunul lor plac, sau nu vor să acorde prioritate pietonilor pe trecerile de cate.Toate aceste greunează traficul rutier a- tît în municipiul nostru eît

care se -află pietoni mar-nereguli în

gentuîui de circulație, trecerea pe culoare roșie a semaforului electric, depășirea vitezei legale cu peste 20 km pe oră, parcarea Ta domiciliu sau în alt loc decît cel stabilit pentru a- ceasta a autovehiculului proprietate socialistă, folosirea ilegală a . mașinilor proprietate socialistă (curse ilegale, transporturi netaxate, trasee ocolite). Atragem în ăcest sens atenția întreprinderilor deținătoare de parc auto și factorilor de răspundere de modul cum folosesc autovehiculele de intervenție și cele cu destinație specială, în- trucît majoritatea tor le mai folosesc și în alte scopuri.In toate aceste cazuri menționate facem precizarea că pe lîngă sancțiunile aplicate vor fi testate cunoștințele conducătorilor auto

*Duminică, 11 aprilie este permisă circulația autoturismelor proprietate personală înmatriculate număr CU SOȚ. sub
Gheorghe BOȚEA

Un colectiv de' sj>iteia- liști al secției de preparare din Petrila a I.P.C.V.J. — intre care se numără inginerii Victor Chiaburu și Marin Ilcea, tehnicienii loan Morga, Magda Ermo- gen. Constantin Bodescu și alții — au conceput o nouă linie de separare a cărbunelui, care se înscrie e- ficient în amplele lucrări de modernizare a prepara- ției. O serie de utilaje vechi, printre care benzile transportoare metalice de claubare și grătare au fost înlocuite cu un transportor cu covor de cauciuc, care deversează cărbunele în concasoare, unde se execută operația de sfărîmare a întregii producții intrate în preparație de la minele Petrila, Lonea, Dilja și, parțial. de la alte unități miniere.

La executarea și montarea noilor transportoare, cit și la montarea stației de concasare au luat parte brigăzile conduse de loan Ciur, Vaier Toma, Cornel Ursa, Constantin Popescu și alți muncitori care au dat în folosință lucrările respective cu zece zile Înainte de termen. Prin noua soluție tehnică se elimină munca de manevrare și încărcare pe una din liniile de sortare. Forța de muncă economisită prin mecanizarea principalelor operații pe acest flux, a fosț concentrată la lucrările de investiții din programul de modernizare a prepârației.Emilian DOBOȘ, șef schimb, preparația Petrila
Adunarea generală a stabilii 

măsuri practice, 
comuniștii le-au înfăptuit

(Urmare din pag. li hu, Eftimie Ciocan, Aurel Ștaicu au fost repartizați în formațiile de mineri din abatajele frontale, iar alături de ei inginerul e- 1 retro mecanic Ilie Carzol și maistrul mecanic Va- sile Bănci lă au primit ca sarcină de partid să le a- corde sprijinul in asigurarea bunei funcționări a u- tilajelor. în strategia, obținerii revirimentului am mai folosit măsura ■ luată pentru îmbunătățirea a- provizionării eu materiale și scule a brigăzilor, pentru crearea și asigurarea liniei de front în perspectiva sarcinilor de producție din trimestrele III și IV ale anului, pentru întărirea ordinii și disciplinei mun- ' < ii în sector"LNe-am notat din spusele șefului de sector și totodată ale secretarului de partid modul de îndeplinire a a- cestor măsuri și efectele lor economice, încă în a- dunarea generală de partid din luna martie, lăcătușii incluși în brigăzi și cei repartizați pe utilaje au raportat ameliorări substanțiale în funcționarea ă- cestora, confirmate de șefii de brigăzi care au informat- despre reducerea considerabilă a defecțiunilor -

lectromecaniee la transportoare, despre . faptul că i- clul de operațiuni miniere ' in abatajele frontale nu mai este afectat de acestea. Un paș înainte s-a făcut și în întărirea disciplinei muncii. B.O.B. a intensificat discuțiile cu oameni— problemă din sector privind disciplina, a foloslț „judecata muncitorească", iar ca rezultat s-a ajuns ea 25 de absentomani din sector să se debaraseze de această meteahnă. îmbunătățirea - climatului de munca din sector, ca efect al muncii politico-educative cri omul, s-a soldat in luna martie cu realizarea peste plan a 1 582 tone de cărbune, iar în luna aprilie cu depășirea planului cu peste 100 de tone încă din prima zi. Obiectivul de muncă pe care organizația de partid, comuniștii din sectorul V al I.M. Ariinoasa îl țintesc ta această perioadă, jfrintr-o •amplă mobilizare este acela - ca în luna aprilie să recupereze integral întreaga restanță din ianuarie — februarie, și să-și îndeplinească angajamentul de 1000 de tone cărbune extrase peste plan, angajament luat in cinstea zilei de

zare — toate brigăzile din sector sint conduse de membri de partid — ră- mînînd doar să-l dinamizăm".Secretarul de. partid ne-a arătat și strategia folosită de organizația de bază prin dinamizarea forțelor umane ale sectorului in bătălia redresării: „Capacitățile productive de bază din sector, fronturile pe care ne bizuim îh realizarea planului, sînt abatajul frontal din stratul 15' al brigăzii conduse de comunistul Florea lonescu și a- batajul frontal din stratul 16—17, in care lucrează ortacii lui Francisc Rako- tzi, un alt comunist de nădejde. Tocmai de aceea propunerea făcută în adunarea generală de alegeri de brigadierul Florea lonescu. aceea ca lăcătușii să fie incluși în brigăzile de abataje, primind ta răspundere directă revizia și întreținerea transportoarelor, deci buna lor funcționare, a fost pusă prioritar pe agenda biroului organizației de bază, sprijinită în rezolvare. Cei mai pricepuți lăcătuși cum sînt comuniștii Nicolae Hu-

Intransigență împotriva 
indisciplinaților Irindul ce- 600 de posturi erau prestator care sînt puși să organizeze. să conducă procesul 

ie producție ? Considerăm că nu ! Și ia celelalte sectoare — 1, II și investiții — am întîlnit cadre tehnice caje nu cunoșteau pur și simplu realizările sectorului pe luna martie, nu cunoșteau . numărul absențelor nemotivate și per

absentomanilor, a
(Urmare din pag 1) de disciplină în te in cărbune, I.M. Live- zeni înregistra nu un minus substanțial, ci un plus notabil la producția de cărbune.Cît despre motivele invocate de absentomani în fața instanței muncitorești și despre numărul mare al acestora — spațiul nu ne permite să-i amintim pe toți — un lucru este clar ; 

SE IMPUN MASURI FER
ME din partea tuturor fac
torilor de decizie.în consecință, ia Livezeni, așa cum niam și ta ziarul _______din 4 martie a.c„ comitetul de partid, organizațiile de sindicat și U.T.C., conducerea colectivă a minei tre-, buie să statornicească „Judecata muncitorească" ca acțiune permanentă intre- . de prinsă ori de cite ori este lucru, cazul sing. Nicolae fapt și să acționeze pentru nevoie și nu în campanii disciplinei sau deloc, nu trebuie să se admită nici un rabat de ia disciplina muncii și tehnologică. Activitatea de producție poate fi redresată numai făcîncl front comun împotriva absentomanilor, a oricăror abateri de la disciplină, pentru’ ca ne- realizările minei Livezeni să nu mai dijmuiască succesele celorlalte colective de muncă din Valea Jiului care își îndeplinesc sarcinile. Vom reveni.

bunătățirea situației. Argumente în' acest sens ni le-a oferit „Judecata mun-' Pitorească" organizată luni, 5 aprilie 1982, la I.M. Livezeni. Cu acest prilej ne-am convins încă o dată că micit ar încerca Gheorghe Iliminiuc, președintele comitetului de sindicat pe mină, oricită bunăvoință ar avea de a „mișca" ceva în - domeniul disciplinei muncii și tehnologice, dacă nu este ajutat — și nu este ajutat mai ales de maiștri și personalul tehnico-ingi- neresc din cadrul sectoarelor — nu se va produce nici o schimbare în bine. La judecata muncitorească din 5 aprilie, lista celor care „îngroașă" ' numărul absențelor a crescut. ta timp ce șefii formațiilor deMen tea. sectorul 111, (sector care pe martie avea un minus la producția de cărbune de 6 638 tone și un număr ridicat de absențe nemotivate), deși a fost a- nunțat că acțiunea „Judecata muncitorească" va a- vea loc în sala de apel a minei, dînsul cu schimbul II nu a făcut pontajul la ora și locul unde, de fapt, este stabilit prin hotârirea e.o.m. Așa stînd lucrurile, pare mal" poate fi vorbal'.
r

• • lisri

1 Din inițiativa comisiei• femei de la
I a fost deactivitate 
I a incintei | jrx___ s _ i

Judecata 
mu ncitorească

soanele care sînt „abonate" la asemenea abateri disciplinare, deși prin natura funcției ocupate, au obligația profesională să cunoască o- asemenea stareîmbunătățirea muncii.Această Mare de indisciplină trebuie să dea de gîndit comitetului de partid, conducerii minei. Asta cu atît mai mult cu cit în primele cinci zile ale acestei luni s-au înregistrat, la nivel de mină, peste 600 de absențe, din care 175 motivate și un minus ne- la producția de cărbune de 969 tone. Un simplu calcul ne convinge că dacă cele

ÎNFRUMUSEȚĂRI, de- teniei de la I.M. Paroșeni, declanșată o intensă 
t de înfrumusețare întreprinderii.i Paralel cu sădirea florilor, femeile acționează și în depozitul minei, la stivyi- rea de materiale. Fină a- curti s-au evidefițiat în a- semenea acțiuni t

inina subli- noslru
e-

Grădini
(l/rițifțrt din pag. 1Jurmînd să fie încheiată cîteva zile4. La amena-reîn■ jarea rondurilor pentru flori din fața blocului au. mai participat locatarii, Mihai Năstulea, Gheorghe Arcliip și Ion Căsărduc. Tot pe strada Oituz, ta spatele blocului nr. 3, au fost amenajate de către lori Babi și Domnica Cristian 5 straturi care vor fi rul-

ti vale cu zarzavaturi. în jurul straturilor s-a construit un gard de proiecție. Locatarii din blocul nr.2 de pe strada Independenței, printre care Cornel Ciobanii, Gheorghe Doca, Viorel Dragan și'Miltai Lal au început să sape, să .pregătească pentr.u cultivat un teren cu o suprafață de peste 250 metri pătrați. Cî-

tevavalecui nr. 14 de pe strada U- nirii de către cetățenii Ioan Nedu și Nicolae Berbeea- ru’ straturi pe care Je-au împrejmuit eu uri. gărduleț ' de fier.Aceste cîteva ‘exemple demonstrează hotărîrea cetățenilor de "a înfăptui indicațiile date privind au- loaprovizionarea cu. legume și zarzavaturi.

straturi au fost culti- cu legume și la blo-

le Maria Rujoî, Anagliei, Dum.itra Drăgoi, Angela Buliga, Ana Vîtcă, Ghizela .Sima, Verginica Bunicelea, Emilia Fleizer si multe altele.• FILME. în cadrul acțiunii „Serile de cultură cinematografică", în . a- ceastă lună, cinematograful „7 Noiembrie" prezintă, pe ecran o „ suită de filme interesante și atractive, stație pentru călătorii cu Dintre genericele acestor j filme notăm i „Frumoasele nopții", „Țiganua", „Dansa- ibafea, dih"Șirig«țpbre", „Pre- tovarășe- ludiiil'-gtoriei", „Actele, vă

A'n- rog „Pe răspunderea tone capacitate care se utilizează în transportul producției. Aceste vagoane, care vor fi puse in circulațiemea" si altele.• STAȚIONAR. Pentru numeroșii locuitori ai comunei Banița care des- in preajma zilei de, 1 Mai, l'ășoară activitate produc- "' ' ----tivă în alte localități sau pornesc la drum cu diferite interese, în centrul comunei, prin acțiuni de muncă voluntar-pa'trioti- că, a fost amenajată •
vor mări substanțial capacitatea de transport și vor îmbunătăți ritmicitatea livrării cărbunelui la Preparația din Petrila. (V, Beldie) . ■f AU ÎNFLORIT BRÎN- DUȘILE. în zona din preajma, cabanei Rusu-din masivul Paring au apărut vestitorii primăverii — ghie» cell și brîndușile. Gingașe covoare de flori înfrumu-

■ setează poienile pe care se■ mai întîlnesc ici-colo și petece de zăpadă. Pe de> altă parte, Ia o altitudine superioară, pentru iubitorii sporturilor de iarnă, pîrtiile Slima, „B", creasta Parângului Mic ' sînt încă acoperite de un strat de zăpadă în măsură să satisfacă și plăcerile schiului. E sfîrșit de săptămînă •— să urcăm dar la munte și să ne bucurăm de această minunată și prețioasă posibilitate oferită de meleagu- .. rile noastre, TȚ;’sa..i- ■• RECORD. Astă.șeară,

Ia ora 18, Ia Casa de cui-1 tură a sindicatelor din Petroșani, tinerii au posibilitatea să participe la discoteca nr. 500, a prezentatorului Eugen Tuțu. Iată, așadar, șl în acest domeniu, un record. Precizăm că la cele 500 discoteci prezentate au- participat pînă acum peste 70 000 de tineri.
Rubrici realizată de 

T. CAMPIANUautobuzul.• CAPACITATE SPORITA DE: TRANSPORT. Ea l.M; Lonea au Sosit un lot de 40 vagoane de 22
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Luna cărfii în întreprinderi și instituții

Cu cele două cluburi ale sindicatelor și un cămin cultural (Cimpa), activita- ' tea educativă și cultural- artistică din orașul Petrila nu are încă varietatea, continuitatea și forța stimulatoare a inițiativei pentru ca cele trei așezăminte să se implice profund în , viața locuitorilor prin manifestări atractive, care să le capteze interesul. în aceste zile de primăvară ne-am -intîlnit la Petrila dacă nu cu acțiuni în plină desfășurare, cu intenții culturale care degajă prospețime și originalitate, la care participă, într-o unitate de g^^'-e și acțiune toți fac- to?irJeducativi din oraș, însuflețiți de ideea creării unei vieți culturale de calitate, pornită, așa cum este firesc, din mijlocul minerilor și preparatorilor. La clubul din Pe- ________ trila (de mai multă vreme supus unor o- perații de renovare care, o- dată încheiate, îl vor face una dintre cele mai . frumoase și spațioase așezăminte culturale din Valea jiului), l-am intîlnit pe artistul plastic amator Lâdis- lau Schmidt care, 'ca semn al atașamentului său pentru cultura orașului,' a creat, în holul clubului, o amplă frescă .numită „Izvorul vieții". Este o impresionantă . lucrare de - artă monumentală începută in : urmă cu un an. Faptul că pînă acum au fost necesare 19 tone de ipsos nu a- rată de.’it partea materială a creației, travaliul artistic fiind eu totul altceva, integrat în frumoasele scene care se succed pînâ la munca de astăzi a minerilor. Toată lucrareâ exprimă forța creatoare a artistului atașat cu toată ființa de oamenii adîncului mijlocul cărora trăiește muncește.
Intre cele două cluburi, Petrila Și Lonea, sînt și a- semănâri (cea mai importantă fiind aceea că sjp află in același oraș), dar mai ales’ ,deosebiri. în această idei am soliei tat opinia tovarășului Ion Or- za, secretar al comitetului orășenesc de partid.

lui ’ în șj
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ÎN TOT CE SÎNT AȘ VREA SĂ FIU UN CÎNTEC” 
ne spune Mariana Drăghicescu

4#

Mariana Drăghicescu este un nume cunoscut șl recunoscut, o voce afirmată jn muzica populară, pornită din adîncurile generosului pămînt românesc. A vizitat Valea Jiului in acest început de primăvară, de data aceasta la invitația Casei de cultură a sindicatelor Tetroș-ani. Mult îndrăgita solistă ne-a răspuns cu amabilitate la citeva întrebări.— Așadar, Mariana Drăghicescu, iată-vă din nou în mijlocul mineri- , lor Văii Jiului, acești bărbați aspri, harnici și huni la suflet. Cuice sen
timente ați revenit în 
străvechea vatră de căldură și lumină a țării ?— Cu sentimentul că-mi fac datoria față de acești oameni intr-adevăr minu

nați și cu gîndul că dulceața și frumusețea cîntecului bănățean le va umple sufletul de bucurie și 
bunătate. Ori de cîte ori po- 
posesc aici aduc cu mine dragostea și prețuirea mea 
pehtru tot ce fac minerii 
pentru binele țării și al neamului românesc. ,

e-Pe- dis-a- din

— Deosebirile sînt, tr-adevăr, de conținut, pentru că la Lonea există o permanentă atmosferă de căutare a inițiativelor culturale capabile să creeze o viață culturală atractivă, de calitate, într-un contact continuu cu activitatea conomieă. La clubul din trila, aceste fapte sînt continue. Am sesizat ceastă situație și încăaceastă perioadă, cînd se desfășoară faza de masă a marii manifestări a mun- 'cii și creației Festivalul național „Cîntarea României", ne-am stabilit direcțiile de acțiune în vederea stimulării activității cultural-educative. Către sfințitul acestei luni se va inaugura și căminul cultural din Qimpa^ un așezămînt spațios și modern, care va contribui, așa cum spun oamenii mun- ț cii de acolo,
Festivalul național la crearea u-

„Cîntarea României44 nei «!-tivitățî_____________  in care se îmbină folclorul local cu creațiile contemporane. Un alt eveniment, eăruia-i aqprdăm o deosebită atenție, este aniversarea, in luna mai, a 50 de ani de la înființarea corului „Freamătul adincului" al. minerilor de Ia I.M. Pe- ti’ila. Dar, în primul orientarea întregului țențial cultural este rînd, pocăire implicarea organică, .. prini conținutul: manifestărilor și locul lor de organizare, ■.în^âctivitatea economică, pentru a participa,. prin calitatea acțiunilor, la formarea și dezvoltarea conștiinței muncitorești. Pentru că activitatea educativă și cultural-artistică trebuie să exprime omul și preocupările lui de perfecționare moral-politieă și profesională.Prin urmare la Petrila, unde activitatea culturală a înregistrat un spectaculos salt calitativ în ultima ediție a Festivalului național „Cîntarea României", inițiativele, după o_ perioadă de stagnare, sînt prezente din nou și stimulează, dau noi perspective vie-, ții educative a orașului.Tiberiu SPĂTARII

— V-ați afirmat la o vîrstă destul de timpurie, cucerind juriile șt publicul. Este vorba de vreun secret ?— Nu încape îndoiala ea nu'este vorba de nici un fel de secret. Munca și perseverența, susținute de talent și dragoste pentru oameni și cîntec,. aduc ’după sine valoarea, care, după cum știți, nu așteaptă vîrsta, O voce care vrea să se respecte și să fie respectată trebuie cultivată nie- reu, altfel; „ruginește", și talentul nu mai poate ajuta la nimic. De pildă eu al am cunoscut * cănsăcraiea ... . cu eîțiva ani buni în’urmă,

De la 1 aprilie a început o manifestare simpozioane, prezentări de cărți : de tradiție cu cartea — „Luna cărții în „Tinerețea revoluționară a tovarășului întreprinderi și instituții", ajunsă la a Nicolae Ceausescu", „România pe Vll-a ediție. Organizată de Consiliul i Central al U.G.S.R., Consiliul Culturii și Educației Sdcialiste și Uniunea Scriitorilor,'„Luna cărții în întreprinderi și instituții" se desfășoară, în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", sub genericul „Cartea în sprijinul formării conștiinței socialiste, perfecționării pregătirii profesionale a oamenilor muncii, mesaj de prietenie, pace și progres".Această manifestare cuprinde trei decade tematice : a cărții socîal-politice, (1—10 aprilie), a cărții tehnico-științifice (11—20 aprilie), a cărții beletristice (21— 30 aprilie). în cadrul decadei cărții so- cial-politice la bibliotecile din Valea Jiului s-au deschis expoziții sub generi- Pentru o lume â păcii șl progresu- s-au organizat dezbateri, expuneri, menilor muncii.

nu'nac wauiciiu , „ikumailiu pe drU-Z mul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate", voi. 22, „Dialog despre lege" de Sanda Ghimpu și altele.Miine începe a. doua decadă, a. cărții tehnico-știittțifice. în toate bibliotecile și in librării von fi organizate expoziții tematice : „Știință, tehnică, producție",„Organizarea științifică â producției și a muncii", „Cartea tehnică în sprijinul creșterii eficienței economice a întreprinderilor". Toate manifestările — prezentări de cărți' tehnice, dezbateri, întîlniri ale minerilor cu specialiști de la Institutul de mine — vor fi organizate in întreprinderi miniere și instituții, pentru a contribui cu eficiență sporită la procesul de perfecționare profesională a oa-

Meșterul și-a altoit sufletul in sărutul rămas lingă stejarul ascuns în pădurea semințelor, și cîntec a altoit din esența securii legendelor ce se stîrnesc rostite la fiecare creștet de copil statornicind în lespede puterea alitor rădăcini dinspre ulcioare... Meșterul și-a altoit mîinile . în pietrele adunate gemene-n amurgul mirult încă de molcome ore, și cîntec a altoit din trupul zvîenit al măiaștreior călătoare spre zenit la fiecare început de zi împărtășită cu timpul anilor acestui neam rotunjit de hore. Meșterul și-a altoit nemurirea în coloana ce sprijină casa frumos arcuită în jurul ei, și cîntec a altoit Din fluierele crestate ale trecutului, . calendar de soare lăsat mînuitorilor de armonii spre neuitarea acestui început inălțîndu-ne spiritul ! Maria D1NCA

Ore de lectura iu sala bibliotecii clubului sindicatelor din Lupeni.Foto : Șt. NEMECSEK
Ferestre

SPRE NEUITARE

po-

dar de abia acum simt că am vocea intr-adevăr împlinită. Asta a preșpus foarte multă muncă și .renunțare la multe plăceri pe care mi. lerar fi putut oferi via-, ța. Acum mă, simt într-o perioadă de vîrf pe care mi-o doresc, dacă nu veșnică, pentru că știu că nu se poate, cit mai lungă. Și , am să muncesc în continuare pentru astă.
i, de 
Drăghi-

Și 
de

Cine sînteți, 
fapt, Mariana I cescu '! De ce cîntați de ce sînteți iubită public 2.— Sînt o fată blinda aprigă în același timp, toți oamenii de la munte, pornită din Banatul înfloritor de azi, purtîndu-i cîntecele pe drumul presărat cu flori al melosului popular românesc. Clnt pentru că iubesc viața .și oamenii acestui minunat pămînt românesc, '. pentru

și ea

I
V

că am în suf let a ti ta dragoste și neastîmpăr îneît simt nevoia să le transmit și altora,; și, de ce nU, pentru că m-a înzestrat natura cu o voce frumoasă. Cînt pentru .oamenii și ’ despre oameni, cînt de dragoste și pentru dragoste, cînt pentru toți cei care mă iubesc și se interesează de mine. Dacă - sînt iubită, așa cum susțineți, este . pentru că respect cîntecul popular, folclorul și publicul, folclorul cules de mine fiind autentic, plin de seva, vieții. Și publicul simte asta. El tc ridică și te coboară, în funcție de ținuta artistică și morală. Pentru ei, pentru toți oamenii drepți, frumoși și buni ai acestui neam, am să cînt toată viața și din tot sufletul. In tot ce sini aș vrea să fiu tin cîntec.-.. . , ■
Interviu realizat de 

prof. Ion DULAMlȚA ’

In această săptămînă am primit la redacție caietul documentar „In sprijinul formațiilor artistice de â- mâtori", editat de Comitetul de cultură și educație socialistă șl Centrul de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă din județul Hunedoara. Lucrarea este o necesară antologie a creației literare și muzicale din județ, utilă în activitatea formațiilor artistice de amatori care își stabilesc . repertoriile în aceasta etapă a Festivalului național „Cîntarea României".în prima secțiune a lucrării se află recomandări
O antologie necesară 

artiștilor amatoride repertoriu (teatru scurt, teatru de păpuși, cântece pentru, cor, compoziții pentru fanfară, orchestră simfonică și de cameră, librete de dan» tematic), o bogată bibliografie pentru formațiile de teatru și un program-cadru pentru „Studioul artistic amator" în anul 1982. A doua secțiune, și cea mai cuprinzătoare, sintetizează creații ale scriitorilor hUnedoreni, coregrafilor, textierilor, compozitorilor. Scriitorii dih Vâlea Jiului sînt prezenți în această antologie cu librete pentru spectacole tematice („Deplin stăpîni pe vise și destine" de Dumitru Dem. Ionașcu) și piese scurte („O zi pentru . podoabe", „Fluturii" de Dumitru Dem. Ionașcu, „Cicatricea" de Alexandru Anghelescu, „A- proape de cer" de Mircea Andraș).Formațiile artiști ce de amatori din Valea . Jiului, găsesc. în inspirata și utila lucrare editată în j tideț o prețioasă sursă de îmbogățire a repertoriilor.

Dacă am numărat bine, prima axată pe simbolul noul volum de teatru al lui prometeic, a doua pe celDumitru Radu Popescu, I mioritic, dar avînd. înrudiri (Ed. Junimea, 1982) esrte " ' “ ’ ~ ~cea de a douăzecea carte a sa. Cu ani în urmă, cînd își sărbătorea debutul editorial (volumul de vestiri Fuga, 1958), el declara. într-un grup de stu- denți, că scrie proză cu intenția de a se forma pentru teatru. Și tot pregătin- du-se pentru teatru, a devenit între timp autorul unor capodopere, -precum nuvelele Dor (1966) sau Duios Anastasia trecea (1967), romanele F (1969), Cei doi din dreptul Tebei (1973)Vînătoarea- regală. (1973), Viața și opera Iui Tiran B (1981) și multe altele, afir- mîndu-1 ca unul dintre cei mai mari prozatori români' contemporani. Iar ca dramaturg el a creat un număr impresionant de piese ce propun un univers incon- fundabil, fascinant și constituie opere de vîrf.ale dramaturgiei românești,, căreia îi deschid șt îi oferă noi orizonturi' de inv.eăt'igațje.Cele noua piese (jucate pe Scenă dar abia acum adunate în volum) se integrează, atit prin conținut și idei, cî't și prin ansamblul mijloacelor artistice, în u- pădure diversul specific al operei sale, există atîtea fire care le leagă, îneît clasificarea lor după criteriile tematice obișnuite este inoperantă. Astfel, O pasă dintr-o altă zi, ne trimite la .ciclul de romane,fiind în același timp, prin poezia ei grotescă, înrudită cu Pasărea Shakespeare, Mai suna-vel, dulce corn?... sau Balconul ; lloțul de vulturi și Râgăeiu»« pentru un disc-jockey' ne" prezintă amîndouă lumea constructorilor ■ de hidrocentrale,

și cu celelalte, iar Două ere de pace și Muntele (prezentate și pe micul ecran, ca și Piticul din grădina de vară) sînt și piese istorice, și parabole filosofice, și proiecții în trecut ale unor idei contemporane.E foarte greu sa vorbești în citeva cuvinte . despre bogăția de Idei și noutatea teatrului lui D.R. Popescu. Vom repeta doar că descoperirea pe cave el o aduce în dramaturgia noastră e aceea a relativismului liman, că adevărul șl falsul, sublimul și grotescul, tragicul și farsa, realul și fantasticul concură împreună într-o fascinantă dezbatere etică. Personajele sale sînt o infinitate de variante ale omenescului, . dramaturgul le. obligă să ni se arate nu numai așa cum par Sau; Vor,să pară, ci și așa cum gin dese, iar gîndirea lor devine dialog și acțiune.,Ș-a, remarcat ^eseuri că DR. Popescu oferă în ro- - manele și piesele sale. mai incite variante posibile ale unui caz, mai multe" soluții și flnaluri, purtînd citite rul. (spectatorul) ■ printr-o de ambiguități, prințr-un labirint. Dar labirintul. prin care el ne poartă, punîndu-ne în față adevăruri „reale" și adevâ-; ruri „false", obligindu-ne să rătăcim printre ele, sînt, de fapt, jaloanele unui drum sinuos, plin de sta ■ vili și capcane, drumul conștiinței spre lumina marilor adevăruri umane. T- naintea ieșirii din labirint, dramaturgul ne lasă singuri. Altfel nu se poate.
Corneliu RADULESf U
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Ședința Co li
In legatara cu viitorul 

insulelor Malvine

rUrmare din pag I 
unităților planificate pen
tru acest an și'cu deosebi
re a unităților producătoa
re de materii prime și ma
teriale. In acest sens, s-a 
cerut guvernului să stabi
lească un program special 
pentru scurtarea duratei 
probelor tehnologice, care 
antrenează importante forțe 
materiale și umane. ..în ce
ea ce privește soluționarea 
problemei forței "de muncă 
în sectoarele deficitare, s-a 
hotârit să se ia măsuri pen
tru detașarea de către mi
nistere a personalului ne
cesar, din riadul cadrelor 
tehnice și a ' muncitorilor 
calificați de la întreprinde
rile cu experiență.

S-a cerut să se acorde o 
deosebită atenție aplicării 
ferme a hotărârilor adopta
te de plenara C.C. al P.CJL 
cu privire la programul de 
energie electrică, îndeosebi 
realizarea programului de 
extracție a cărbunelui și 
de producere a energiei e- 
leetrice pe bază de cărbu
ne, în vederea satisfacerii 
tuturor necesităților ener- 
getiee ale economiei națio
nale.

Comitetul Politic Exeeu- 
tiv a apreciat că dimensio
narea planului de aprovi
zionare tehnico-materială 
este bună, impunîndu-se ca 
ministerele, centralele, toa
te unitățile economice să se 
înscrie în modul cel mai 
ferm în prevederile planu
lui și normele de consum 
stabilite.

Comitetul Politie Execu
tiv a acordat o deosebită 
atenție realizării planului 
de export, care constituie, 
în actualele condiții ale 
crizei mondiale, cea mai 
importantă problemă a e- 
conomiei românești. Tre
buie făcut totul pentru sa
tisfacerea comenzilor, recu- 
perîndu-se rămîderile în 
urmă in această direcție, 
urmărindu-se zilnic înde
plinirea; planului. Paralel, 
trebuie intensificate efor
turile pentru obținerea 
unor prețuri avantajoase 
Ia export, asigurîndu-se 
un echilibru între prețuri
le de import și cele de ex
port. .>r

Irrtrucît s-a constatat că 
se apelează încă cu ușurin
ță Ia import, s-a indicat să 
se ia măsuri pentru pro
ducerea, în mai mare mă
sură cu forțe proprii, în 
special a unor utilaje și 
piese, ținind seama de ne
cesitatea orientării fonduri
lor pentru importul de 
materii prime.

Comitetul. Politic Execu
tiv a cerut să se depună 
toate eforturile pentru 
înscrierea, în toate ramu
rile și sectoarele, în tri
mestrul ai doilea, în ritmu
rile planificate pentru în
tregul an.

tn * spiritul hotărîritor 
recentei plenare a C.C. al 
r.CJl., al cqvîntării rostite 
de tovarășul Nicelae 
Ceaușescu, Comitetul Po
litie Executiv a examinat 
Raportul privind măsurile 
de reducere a consumurilor 
de materii prime, materia
le, combustibili și energie 
pe perioada 1982—1985.

Comitetul Politic Execu
tiv a subliniat că în vede
rea asigurării condițiilor 
necesare pentru dezvolta
rea In continuare a econo
miei noastre naționale, o 
importanță deosebită o pre
zintă promovarea unei po
litici ferme de gospodărire

rațională a materiilor pri
me și de reducere a con-, 
sumurilor materiale, de e- 
conomisire strictă a com
bustibililor și energiei -în 
toate sectoarele de activita
te. Pentru a asigura valo
rificarea rezervelor exis
tente în acest domeniu, Co
mitetul Politic Executiv a 
aprobat niveluri orientati
ve pe ministere, stabilind 
reduceri mai accentuate 
față de prevederile planti- 
Sui cincinal 1981—1985 și
adoptind măsuri corespun
zătoare pentru înfăptui
rea lor. S-a indicat ca fie
care minister, împreună cu 
institutele de cercetare, să 
treacă imediat la analiza 
fiecărui produs, stabilin- 
du-se, cu termene precise 
de aplicare, noile tehnrâa- 
gii ce vor fi utilizate păs
tra reducerea cu cel puțin 
20—25 te sută » consumu
rilor, pe întregul cincinal. 
Pe această bază, prevederi
le pentru 1985 vor trebui 
realizate încă din 1983, ast
fel incit în perioada 19M— 
1985 să se lucreze pe baza 
noilor norme de consum.

Subliniind că cea mai im
portantă sursă de energie 
o reprezintă economisirea 
acesteia, Comitetal Politic 
Executiv a indicat minis
terelor, centralelor indus
triale și întreprinderilor, 
consiliilor populare să des
fășoare o activitate rât mai 
susținută pentru creșterea 
randamentelor energetice 
în instalații, înlocuirea pro
ceselor tehnologice mari 
consumatoare de energie. 
Vor trebui extinse tehno
logiile integrate, care va
lorifică în mod complex și 
în trepte succesive resurse
le energetice disponibile 

pentru realizarea de in
dici minimi de consum de 
energie în toate schimburi
le de lucru, se va urmări 
cu maximă răspundere fo
losirea intensivă a capaci
tăților, evitare* mersului 
în gol, eliminarea opririlor 
accidentale, buna întreține
re și exploatare a utilaje
lor. In acest fel, va trebui 
să se asigure reducerea in 
1985 a constunului de ener
gie primară și resurse e- 
nergetice refolosibile cu 15 
la sută față de necesarul 
calculat potrivit normelor 
din 1981.

Comitetul Politic Execu
tiv a însărcinat guvernat 
să ia măsuri ca ministerele 
și celelalte organe centrale 
să asigure aplicarea fermă 
a întregului program de re
ducere -a consumurilor și 
creare* tuturor condițiilor 
pentru realizarea integrală 
a sarcinilor stabilite in a- 
cest scop. Reducere* consu
murilor trebuie să fie con
siderată o sarcină centra
lă a fiecărei unități, a tu
turor oamenilor muncii, a 
întregului nostru partid.

tn continuare, Comitetul 
Politie Executiv a exami
nat Raportul privind sar
cinile de creștere a gradu
lui de valorificare a mate
riilor prime, materialelor, 

combustibilului și energiei 
in industrie pe perioada 
1982—1985.

Potrivit nivelurilor. o- 
rientatîve stabilite în * a- 
cest scop pe fiecare ramu
ră, pe ansamblul indus
triei, gradul de valorificare 
urmează să crească în 1985, 
față de 1980, cu 35 la sută,

calculat pe baza producției 
marfă,, comparativ cu 30,2 
te sută prevăzut inițiat, 
totodată, gradul de valori
ficare, calculat pe baza pro
ducției nete, urmează să 
crească cu 44 la sută față 
de 37,3 la sută stabilit în 
planul cincinal. Avînd în 
vedere specificul activită
ții și rezervele existente, 
sarcini mai accentuate de 
creștere a gradului de va
lorificare au fost prevăzute 
pentru industriile prelucră
toare, chimiei, construcți
ilor de mașini și industri
ei ușoare.

S-a hotărât ca pînă la 
sfirșitul lunii aprilie să fie 
elaborate normative de va
lorificare a tonei de mate
rii prime la export, care să 
orienteze activitatea uni
tăților economice, a insti
tutelor de cercetare și in
ginerie tehnologică, în ve
derea realizării de produse 
cu aport valutar rât mai 
ridieat.

Comitetul Politie Execu
tiv a cerut Comitetului de 
Stat al Planificării, minis
terelor finanțelor, comer
țului exterior și cooperă
rii economice internațio
nale, Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnolo
gie, băncilor, întreprinde
rilor de comerț exterior, 
organelor județene de 
partid și de stat să reana- 
Hzeze fiecare produs, ast
fel incit să fie menținute 
sau introduse in fabricație 
numai produse cu consu
muri reduse de materii 
prime și materiale, cu grad 
ridicat de valorificare pe 
piața externă.

Comitetul Politic Execu
tiv a hotărât ca măsurile 
de reducere a consumu
rilor de materii prime, ma
teriale, combustibili și ener
gie pe perioada 1982—1985,’ 
ca și cele privind creșterea 
gradului de valorificare a 
materiilor, materialelor, 
combustibilului și energiei 
în industrie să' fie dezbă
tute în consiliile de condu, 
cere ale ministerelor și 
institutelor de cercetări, în 
conducerile întreprinderilor 
și în secțiile unităților in
dustriale, urmînd ea ele să 
fie supuse, de asemenea, 
dezbaterii în cadrul adună, 
rilor generale de partid din 
lunile următoare, precum și 
în adunările generale ale oa
menilor muncii pe între, 
prinderi, care vor analiza 
rezultatele din primul se
mestru al acestui an.

In continuare, Comitetul 
Politie Executiv a anali
zat modul de înfăptuire a 
Programului energetic și 
a stabilit să se ia măsuri 
ferme pentru realizare* 
integrală a hotărârilor a- 
doptate de recenta plena
ră a Comitetului Central 
al partidului pentru asigu
rarea corespunzătoare a 
îndeplinirii acestora, in ve. 
derea finalizării - ta timp a 
lucrărilor de construcție a 
centralelor miclearo-elec- 
trice.

Avînd în vedere crește
rea uriașă a ratei dobînzi- 
lor în economia mondială 
Comitetul Politic Executiv 
a stabilit măsuri de asigu
rare a finanțării acestui 
program prin forțe proprii, 
inclusiv a plății în devize 
libere necesare achiziționa, 
rii de licențe, proiecte și

alte ■ importuri neeesare 
construcției centralelor, fă
ră a se mai recurge ta noi 
credite în devize libere.

Comitetul Politic Execu
tiv a stabilit sarcini pen
tru creșterea îrrtr-o măsu
ră mai mare a gradului de 
integrare a instalațiilor, 
utilajelor și echipamente
lor necesare, atit ta cen
trale, cît și la grupurile 
energetice, pentru extinde
rea cooperării în produc
ție în acest domeniu. S-a 
indicat ministerelor cons
tructoare de mașini, chi
miei. metalurgiei, institu
telor de cercetare științifi
că să intensifice activita
tea de asimilare a mate
rialelor, instalațiilor și u- 
tilajelor necesare, să asi
gure producerea acestora

■ 1* timp în vederea pune
rii în funcțiune a centra
lelor conform programelor 
stabilite.

In vederea realizării mi j. 
toacelor necesare plăților 
in devize libere. Comitetul 
Politic Executiv a stabilit 
să se aloce mărfurile ne
cesare ta export pentra 
constituirea unui fond spe
cial în ratată prin care să 
se asigure finanțarea pro
gramului de construire a 
centralelor nuclearo-eîee- 
trice.--/ •

Ținind seama de nivelul 
mare al dobînzilor practi
cate pe piața mondială, 
care duc la reducerea efi
cienței investițiilor, Comi
tetul Poliție Executiv a 
hotărât ca România să hu 
mai apeleze în viitor la 
noi credite pentru inves
tiții, urmînd ca întregul 
program de dezvoltare eco- 
ndmico-socială a țării să 
fie realizat cu forțe pro
prii. în același timp, s-a 
stabilit să se intensifice 
cooperarea economică șt 
tehrîico-șt jințifieă, cu alte 
state, în condiții reciproc 
avantajoase, participarea 
României 1a diviziunea 
internațională a muncii, ta 
schimbul mondial de valori 
materiale și spirituale.

In cadrul ședinței, tova. 
rășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat o informare cu 
privire la vizita de stat 
efectuată în țara noastră, 
în perioada 5—8 aprilie, de 
generalul Kenan Evren, șef 
de stat al Republicii 
Turcia.

Aprobînd documentele și 
înțelegerile convenite, con
cluziile Ia care au ajun* 
cei doi șefi de stat, Comi
tetul Politic Executiv a 
stabilit ăsuri pentru rea
lizarea, în cele mai bune 
condiții, a obiectivelor de 
colaborare și cooperare pre. 
văzute, pentru dezvoltarea 
tot mai puternică a ^rela
țiilor de prietenie și co
laborare dintre România și 
Turcia, dintre popoarele 
român și turc.

Comitetul Politic Execu
tiv a hotărât convocarea 
plenarei C.C. al P.t'.R. Ia 
sfirșitul lunii mai a.c.

Comitetul Politic Execu
tiv a hotărât convocarea 
Congresului educației poli
tice și culturii socialiste in 
cea de-a doua decadă a 
lunii iunie a.c.

Poziția primului 
ministru britanicLONDRA 9 (Agerpres). în : timpul convorbirilor desfășurate Ia Londra, prâinăf ministru britanic, Margaret Thatcher, l-a informat pe secretarul de stat al ; S.U.A. că Marea Britan ie nu va negocia în legătură cu viitorul Insulelor Malvine (Falkland) pînă cînd : trupele argentiniene nu vor fi retrase și pînă; cînd teritoriul respectiv nu va reveni sub administrația : britanică.După întrevederi, Haig a declarat presei că este prea devreme pentru a e- valua posibilitatea unei soluționări negociate a crizei.

...a ministrului de 
edeme ol Argentinei

BUENOS AIRES 9 (A- 
gerpres). Ministrul de ex-
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Comitetul Politic Execu
tiv a rezolvat,' de aseme
nea, probleme curetote ale 
activității de partid și de 
stat.
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terne argentinian, Nicanor Costa Mendez, a declarat, la întoarcerea sa. de 'la Washington, că pericolele unui război cu Marea Britani e se îndepărtează —■ transmite agenția France Presse. Negocierile diplomatice vor fi îndelungate, complexe și dificile — a subliniat el —, adăugind că nu vede ce motive ar putea întîrzta deschiderea acestor negocieri.
...și o președintelui 

Argentinei
BUENOS AIRES 9 (Ager- pres), Președintele Argentinei, Leopoldo Galtlerâ — relevă agenția France Presse — adresîndu-se ziariștilor. a declai-at că țara sa va recurge la arme dacă flota britanică va institui o blocadă în jurul Insulelor Malvine (ralklanâi-'
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Combinatul de lianți 
și azbociment Tirgu Jiu 

încadrează imediat următoarele categorii de
muncitori

r

motoare

atelierul 
se reali- 

de

— strungari, categoria 1—6 .
— manevranți C.F.
— șefi de manevră C.F.
— acari C.F.
— electricieni bobinatori, pentru 

de putere mare 
frezori;

— lăcătuși mecanici
— muncitori Recalificați, pentru 

rampă-expediție-ciment, unde
zează o retribuție tarifară lunară

■ ' 1900 lei. >
Se asigură cazare la căminele de nefami- 

liști și masa contra cost Ia cantina combinatului.
Informații suplimentare Ia biroul P.I.R., te

lefon 929/12628, interior 212, 208.

I.U.G.T.f. CRAIOVA 
Coloana Vulcan

X ■

încadrează urgent cu caracter permanent
mecanici auto
mecan’ci utilaje grele,

încadrarea șt retribuirea se fac conform 
Legii nr. 12/lSîf și Legii nr. 570974.

Se asigură cazarea în orașul Vulcan.
Informații — telefon 70350.

REOACțlA $1 ADMINlSIRApA t Fetrașani, «t». NicotM dâlcescu - 2, telefoane 4 16 62 (tectelarial). < 16 63 ; <24 64 (secții). WARUl : Rpogrofio Feitoșani, sta. te Sâ<cetea • 8


