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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 27 aprilie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv al 

■ C.C. al P.C.R.
Cu acest prilej, au fost dezbătute și sta

bilite o serie de-măsuri privind mai buna 
gospodărire a fondului funciar. în acest 
cadru, a fost examinat modul în care sînt 
folosite terenurile în scopuri industriale, 
reliefîndu-se necesitatea îmbunătățirii in
dicilor sintetici privind gradul de ocupare 
a suprafețelor destinate obiectivelor de 
investiții și de producție. Prin măsurile a- 
doptate, se asigură o creștere cu 4—10 la 
șută' a gradului de folosire a terenurilor, , 
ceea ce determină o reducere corespunză
toare a suprafețelor necesare pentru am
plasarea acestor obiective. S-a precizat că 
indicii sintetici prevăzuți reprezintă limite 
minime obligatorii, beneficiarii obiective
lor de investiții avînd datoria ca — încă 

. din faza de elaborare a documentațiilor 
tehnice — să ip măsuri hotărîte 
restringerea terenurilor la strictul 
sar, Dg asemenea, pentru 
zarea ^cestui obiectiv s-au 
bilit taxj suplimentare pentru terenurile 
libere dm incinta unităților sau din Afara 
acestora, care nu sînt valorificate agricol.

în acest scop, Comitetur Politic Execu
tiv a aprobat un proiect de decret pentru 
modificarea șt completarea Legii fondului ? 
funciar nr. 590/1974, apreciind că noul act 
normativ creează condiții pentru o gospo
dărire mai eficientă a fondului funciar și, 
în același timp, stimulează beneficiarii de 
investiții să .folosească în scopuri indus-

pentru 
nece- 
reali- 

sta-

triale terenuri neproductive sau cu un po
tențial de producție cit mai scăzut.

în continuarea lucrărilor, Comitetul Po
litic Executiv a dezbătut și aprobat un 
raport cu privire la fondul de participare 
a oamenilor muncii, la realizarea produc
ției, a beneficiilor și la împărțirea benefi
ciilor pe anul 1981, precum și proiectul 
de decret corespunzător.

S-a stabilit ca, pentru o și mai puter
nică stimulare a tuturor oamenilor muncii 
la îndeplinirea integrală a sarcinilor de 
plan, fondul total de participare la bene
ficii să fie, pentru anul 1981, de peste 2 
miliarde lei, cu circa 111 milioane lei mai 
mare față de anul 1980.,,

Potrivit prevederilor legii, în cazul de
pășirii beneficiului planificat al unități
lor economico-sociale, fondul de participa
re stabilit anual poate fi majorat cu pînă 
la 25 la sută din beneficiile peste plan, di
ferențiat în raport de căile de realizare a 
acestuia, stimulîndu-se . cu prioritate mă
surile întreprinse pentru reducerea chel
tuielilor de producție, depășirea valorii 
producției nete, creșterea generală a pro- ' 
ductivității, calității și eficienței economi
ce, îndeplinirea în cele mai bune condiții 
a sarcinilor încredințate.

Comitetul Politic Executiv a constatat 
că în acordarea fondurilor de participare 
la beneficii, în anul 1981, s-au comis une
le abuzuri și inechități, ceea ce a făcut ca 
unele cadre de conducere să beneficieze 
de sume mult mai mari în raport cu mun
citorii și restul personalului din subordine.
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Combinatului minier Valea Jiu’ui j s-au decimat 
Drapelul și Diploma 

de evidențiat în întrecerea

(Continuare în pag. a 4-a)

Ieri, pentru a treia oa
ră în acest an, în Valea 
Jiului a avut loc un emo
ționant moment festiv : 
Combinatului minier 
Valea Jiului i 
s-au decernat, pentru lo. 
cui II obținut în întrece
rea socialistă dintre cen
tralele și combinatele din 
ramura minieră, Drape
lul și Diploma de e- 
vidențiat în întrecere. 
Momentul deosebit de 
important r.i emoționant

pe ramura
totodată pentru toți mi
nerii Văii Jiului, este un 
corolar al vredniciei și 
priceperii minerești, al 
destoiniciei celor care nu 
știu ce înseamnă sa faci 
un pas îndărăt în fața în
dărătniciei muntelui a- 
tunci cînd întreaga ființă 
a omului încordat pe
pikhamer sau atent la
manevrele c 
centrat în a 
șii de otel a:

nmbinei, con- 
supune colo- 
complexelor,

Cu planul pe patru
luni îndeplinit

• Menținînd
vredniciei muncitorești, 
și în luna aceasta cu un 
plus de peste 4000 tone de 
cărbune, destoinicul colec
tiv al minerilor de la Uri- __ ______
câni, raportează cu justifi- minerii Vulcanului 
cată mîndrie patriotică, în 
cinstea marii sărbători a 
muncii, realizarea integra
lă a sarcinilor de produc
ție, pe patru luni, cu 8 zile 
mai devreme.

In fruntea întrecerii se 
situează colectivele sectoa
relor I și II, care au sporit 
productivitatea muncii în 
cărbune cu peste 850 kg 
pe post. Minerii Uricaniu- 
lui ocupă în luna aceasta 
primul loc in clasamentul 
vredniciei, realizind de la 
începutul anului o produc
ție suplimentară prevede
rilor de peste 19 000 tone 
de cărbune.
• (Te bogat raport mun- 

citorescMn cinstea marii 
sărbători muncitorești pre
zintă și minerii de la Vul
can, care-și realizează sar-

ștacheta cinile de Plan pe primele 
patru luni din acest an cu 
patru zile mai devreme. 
Rod al creșterii producti
vității muncii în abataje cu 
690 kg de cărbune pe post, 

reali- 
supli-zează o producție 

mentară prevederilor
20 670 tone de cărbune. Se 
evidențiază prin substan
țiale depășiri ale sarcinilor 
de producție, formațiile 
sectoarelor I și II conduse 
de minerii' șefi de brigadă 
Mihai Dudescu, Mihai Neș- 
tian, Ștefan Gantz, Fiorea 
Petrișor și altele, care an 
sporit continuu randamen
tele în abataje.

I. M Bărbăteni

gur gî-nd. înălțător prin1 
puternicul său caracter 
patriotic — să dea Sării 
cit mai mult cărbune și 
de cit mal bună calitate.

Distincțiile acordate 
Combinatului minier Va
lea Jiului sînt ,o 
confirmare și, în același 
timp, o continuare pe un 
plan superior, o întregire, 
a celorlalte distincții 
cordate la încă două 
treprinderi miniere 
municipiul nostru, care âu 
fost răsplătite pentru 
ci.știgarea locului I în 
întrecerea socialistă pe 
țară — l.M. Bărbăteni — 
si a locului II pe ramura 
minieră — l.M.

Emoționantul 
al festivității de 
a fost marcat și 
zența în rîndul sărbători
ților a tovarășilor Viorel 
Faur, prim-secretar al 
Comitetului municipal de 
partid, Vasile Martinelli 
din partea Uniunii: Sindi
catelor pe, ramura Mine, 
petrol; gaze, geologie șț 
energie electrică, loan 
Hanța și Ion Jitaru, re-

- prezentanți ai Ministeru
lui Minelor..

Bilanțul bogatelor . rea-

a- 
în- 
din

Lupeni. 
moment 

premiere 
de pre-

Dorin GHEȚA
f
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INIȚIATIVELE MUNCITOREȘTI
Element dinamizator în întrecerea socialistă 

— Pe marginea consfătuirii județene 
de la Petroșani —

Argumente pentru 
un colectiv de

Dacă utilajele nu corespund condițiilor, 
de. ce au fost achiziționate?

Mina Bărbăteni, 
fruntașă pe țară în 
1981. —- în această 
nu-șl realizează 
planificate. 
peastă stare de 
torează și ne- 
utilizării la

* capacitate a 
zestrei- țehni-
ce, mai exact 
a combinelor 
și complexelor
Deși dispune de 5 combine 
de înaintare, dintre acestea 
produc doar 2, iar din ce
le 4 combine de abataj lu
crează tot două. Analizînd 
stadiul folosirii combine
lor care nu funcționează, 
reiese că la l.M. Bărbăteni 
situația este oricum mai 
bună decit la alte între
prinderi. dar, la pretențiile 
pe catx- le emite și atenției 
care se acordă întreprin
derii. rezultatele ar putea 
fi altele (mina înregistrea
ză. p; icaestă lună, la zi.

unitate 
anul 

lună, 
sarcinile 

Desigur, a- 
iueru se da-

Un,minus de.5200 tone la 
producția de cărbune).

în primul rînd, majori
tatea combinelor car© 
„stau“, o fac pentru că lu
crările de pregătire a

află în reparații 
care -sînt puse sub 
îndoielii datorită 
unor piese de schimb, 
ceasta fiind și cauza nefo- 
losirii din septembrie 1981.

vor ternii- . 
lucrările 

pregătire? •
Vor fina-

mecanizate. itoarelor fronturi de 
cru sînt, se pare, mult în 
urma prevederilor. Așa se 
tace că o combină de aba
taj nu este folosită din 
septembrie 1981 (pînă a- 
tunci funcționînd cu\ un 
randament de 80,3 %). Ur
mează să fie pusă în func
ție abia în luna iunie 1982 
eu condiția ca lucrările de 
pregătire să se termine in 
luna mai. Din discuția pur
tată cu tovarășul ing. Sil
viu Iancu. de la Comparti
mentul energetic al minei,

. am aflat că utilajul se

grSe 
s na 
i de 
|-'Se
| liza reparați-

JȘ? ile capitale ? ' 
Promisiuni există, dar nu
mai faptele vorbesc. Cea. 
laltă combină de . abataj 
care- nu funcționează, se 
află în transport lâ supra
față pentru revizii.

O situație mai bună pa
re să existe cu combina 
de înaintare (folosită în 
perioada februarie 1981— 
aprilie 1982, deși cu 
randament de numai

Mircea BUJORESCU

LUPENI —
„FLORI DE MAP 

Calitatea 
cărbunelui

In cadrul săptâmînii 
pen.ru- „Flori de mai“ 
venimențul zilei de ieri 
constituit schimbul de 
peri-ență pe tema ■ calității 
cărbunelui, la care au par 

miner 
, eelf 
extra-.

ticipat numeroși 
și preparatori de la 
două întreprinderi 
tive — l.M. Lupeni și. l.M 
Bărbăteni — și de la sec
ția de preparare din loca
litate a I.P.C.V.J.
. Din dorința de a , găsi 
și aplica noi soluții: în .ve
derea reducerii cantității 
de steril și creșterii pro- 
porționâle. a ■; volumului 
de. maș-ă . utilă extrasă, par- 
ticipanții la această acțiune 
au analizat, pe fluxuri teh
nologice neajunsurile j.e- 
Xistente, au făcut propu
neri pentru înlăturarea lor. 
In general, discuțiile au 
fost străbătute de hotărîrea 
de a șe acționa cu toată 
exigența pentru a face din 
calitatea cărbunelui, un de
ziderat al fiecărui loc 
muncă': (l.M.)

Colectivul sectorului l 
de la mina Vulcan, a 
realizat de la începutul 
anului peste prevederile 
planului 11 300. tone 
cărbune. Acest plus 
prezintă mai mult de 60 
la sută din plusul unită- 
ții înregistrat în aceeași 
perioada. înseamnă de 
fapt o rodnică activitate 
și eficiență economică, 
concretizată în creșterea 
randamentelor în abataje 
cu 1500 kg' de cărbune pe 
post și 340 kg de cărbune 
la nivel de sector. In a- 
cest sens șeful sectorului 
sing, loan'Tureanu, ne 
relata: „înfăptuirea 

l xemplară a programului. 
■ stabilit pentru creșterea

I

direcțiile principale in \ 
care a acționat întreaga l 
conducere a sectorului 1 ■ 
nostru". I

Pentru a vedea concret ț 
modul în care s-a acțio- t 
nat, ne-am adresat cîtor- f ■ 
va factori de răspundere ț 
ai sectorului. i

(Șeful de brigadă Mihai ? 
Neștian, afirnța : „în ce ț 
privește angajamentul l 
luat, cu consultarea 
ortacilor mei, de a .reali- 1 
za pînă la 1 Mai un' plus \ 
de 3500 tone de cărbune, ! 
a fost îndeplinit încă din I 
trimestrul I, cțnd iin rea- I . 
lizat o producție supli- t 
mentară prevederilor de ’ 
3325 tone Angajamentul \ 
reînnoit este de a reâîiFa.F ,< staoiiw pentru creșterea “ t „ , . : . . »

\ productivității muncii' -țț ■ 4000- tone de. cărbune. și-., 
i a eficienței economice a pe-am ținut de cuvijit. A- J 
I însemnat creșterea pro- deja in aceasta lu nă \
Y ducției fizice de cărbune, tone de^axbwie plus. ■
ț dar șl o economie de am ■ Oigam-ț
l 1140 000. lei, obținută, la l ?
’ materiale, combustibili si leodor ARVINlEimateriale, combustibili și 

energie electrică în tri
mestrul I. Acestea au fost

------ te i
(Continuare în pag. a 2-a) 1
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fierbinți în activitatea de înfrumusețare
a- 
de

AMENAJAREA ZONEI 
DARANEȘTI

Săptămîna 19 — 24 
prilie a fost deosebit
bogată în acțiuni gospodă
rești și de înfrumusețare a 
centrului municipal. Din
tre colectivele de oameni 
ai muncii, cel al I.U.M.P. 
s-a remarcat printr-o par
ticipare numeroasă- și efi
cientă la ultimele lucrări 
gospodărești în sectorul ce-i 
este repartizat. Sîmbătă, 
24 aprilie,: 200 de oameni 
ai muncii de la I.U.M-P-, în 
frunte cu conducerea . în
treprinderii reprezentată 
de tovarășii loan Predoi, 
secretarul comitetului de 
partid, și Iosif Kelemen, 
director, au fost prezenți 
în zona Dărănești. S-au 
fixat gradene de beton pe 
taluzul ce urmează să fie 
înierbat, s-au curățit șan
țurile și rigolele și s-a, în
cărcat și transportat mate
rialul strins, s-a nivelat cu 
pămînt vegetai suprafața 
din amonte de șosea, de
venită liberă prin demola
rea a două construcții 
vechi. în aceeași zonă a 
activat cu 60 de oameni 
șî IH.l.U.M.P. (director dr. 
ing. Anton Bacu). în urma 
acțiunilor de muncă patrio
tică ale acestor două co
lective, întregul taluz de 
pe latura estică a șoselei, 
de la Grupul școlar minier 
pînă la podul Dărănești, a 
fost pregătit pentru a
însămîiițat cu iarbă. In a-

fi

celași spațiu, în această 
primăvară s-au plantat pes
te 300 de arbori și arbuști 
ornamentali.
PE AMPLASAMENTUL 
VIITORULUI HOTEL
Duminică a continuat ac

tivitatea de valorificare a 
materialelor recuperabile 
și refolosibile de la clădi
rea demolată, în vederea 
eliberării amplasamentului 
hotelului modern ce se va

rile noi care s-au adăugat 
celor turn construite 
înainte, zona din 
Republicii de la 
Slătinioara pînă la

mai 
strada 
strada 

com
plexul comercial Hermes 
a cunoscut duminică o ac
tivitate gospodărească deo- • 
sebîtă. La blocul nr. 109, 
alături de Cornel Puica, 
responsabilul blocului, au 
lucrat la refacerea zonei

construi în viitorul centru 
civic nou al municipiului. 
Aici, la alegerea și încăr
carea cărămizilor. în mașini 
au lucrat 30 de tineri, iar 
cu un excavator s-a încăr
cat moloz, pe care șoferii 
Vaier Todeciu, Daniel Căl- 
dăraru și Marin Sinu le-au 

■ transportat la locurile sta
bilite. Relevăm și gestul 
frumos al șoferului Ștefan 
Csaszar de la A.U.T.L.P. ca
re a transportat grupul de 
tineri repartizat la puncte
le de .lucru de la Iscroni 
și Livezeni, unde a început 
amenajarea intersecției 
care se află punctul 
control al circulației și 
fost secată o baltă.

REAMENAJAREA
ZONELOR VERZI DE PE 

STRADA REPUBLICII
Răvășite de lucrările de 

termoficare și de la bloeu-

în 
de 

a

verzi Gheorghe Asan, Ion 
Rotarii, Mircea Spiru, Las- 
zlo Domokoș și muiți 
alți locatari. S-au săpat spa
țiile bătătorite, 
pămîntul vegeta] 
cursul săptămînii, 
iarbă, aranjat un 
trandafiri. Aceeași 
zare numeroașă de cetățeni 
s-a înregistrat și la 
2A -j- 2C. Rezultatul 
facerea peluzei din 
blocului. I-am notat 
aici pe copiii Marian Toa- 
der, Iștfan Hodoș, Ion Vî- 
jăilă, Erlend Secrieru, E- 
nike Szabo, surprinși în 
plină activitate. La blocul 
nr. 103 a lucrat cu multă 
hărnicie la refacerea zonei 
verzi degradate un grup de 
locatari avînd în frunte 
pe Elisabeta Marasac, res
ponsabila blocului. Obiec
tivul acțiunii — nivelarea 
a mai bine de 100 de tone

nivelat 
adus în 
semănat 
rond cu 

mobili-

blocul 
: ra

de pămînt vegetal — nu a 
fost deloc ușop. Dar ceea 
ce s-a realizat duminica 
trecută nu constituie deeît 
un început; „Avem pe zo
na verde — ne spunea E- 
lisabeta Mărasăc —, 20 de 
tuia și 50 de trandafiri. 
Vom planta și patru cas
tani, monta un gărduleț de 
metal, după care pe tot 
spațiuLinchis vom semăna 
iarbă.

Laoprîma acțiune organi. 
zată penti’U același scop 
— refacerea zonei verzi —, 
i-am înțîlnit și pe cunoscu- 
ții mineri' Gheorghe Lițcan 
și Ioan David de la blocul 
nr. 101. Alături de ci s-au 
aflat Petru Zaviria, Ion 
Găină, Constantin' Ghiță, 
Viorel Vintilă, Constantin 
Romanescu și Trifan Pușcă, 
responsabilul blocului.

Cu toate aceste acțiuni, 
zona respectivă, avînd în 
vedere și faptul că.locata
rii din blocurile 107 și 105 
și cele recent construite, a- 
tnînă recondiționarea si 
înfrumusețarea spațiilor 
ce le aparțin, continuă șă 
se afle sub amprenta dez
ordinii. Schimbarea as
pectelor neplăcute întîlni- 
te încă, reclamă o partici
pare susținută din partea 
locatarilor și sprijinul con
cret din partea sectoru
lui de gospodărie comuna
lă și locativă al consiliului 
popular municipal.

Turna ȚAȚARCA

Colectiv de
(Urmară din pag Ij

La sfîrșit de .săptămînă — 
activități de largă audientă, 

bine organizate
In cluburi și case de 

cultură, în întreprinderi 
șl instituții, se pregătesc fel 
de fel de formații cu un 
valoros conținut educativ 
și artistic dar care partici
pă prea puțin la susținerea 
unei vieți culturale carac
terizată prin continuitate, 
diversitate și calitate. Zile
le de la sfîrșitul săptămînii 
au ■' semnificația unui ade
vărat examen pentru orga
nizatorii vieții culturale »- 
comitete de cultură și edu
cație socialistă, consilii 
municipal și orășenești ale 
sindicatelor, organizații 
U.T.C. —. revelator* în ce
ea ce privește inițiativa 
dovedită în valorificarea 
potențialului educativ și 
artistic din Valea Jiului. 
La o analiză exigentă, slă. 
biciuirile organizatorice sînt 
evidente, determinînd ctit 
inconsecvențele cît și un 
anumit formalism ce pro
duce insatisfacții chiar și 
artiștilor amatori, oameni 
ai muncii care dintr-o no
bilă pasiune participă la 
crearea actului de cultură.

La sfîrșitul săptămînii
care ă trecut programul
manifestărilor 
n-a fost nici bogat, 
divers, nici deosebit 
atractiv, astfel că.

număr de oameni ai mun
cii din Valea Jiului, a tre
cut pe lîngă instituțiile de 
profil, fără să și intre în 
ele. în afara discotecilor, 
cu activitate obișnuită (doar 
la Petroșani a avut loc un 
eveniment jubiliar, desfă
șurat în prezența unui in
vitat) în toate cluburile din 
municipiu, doar la Petro
șani au avut loc trei ma
nifestări culturale: «îm
băta —■ faza județeană a 
corurilor pionierești — dar 
la care au " ’
4 formați:"' 
generale ru

săptămânii

culturale 
nici 

de 
marele

participat doar 
de la școlile 

r. 2, 5, 7 Petro
șani și 6 Fetrila —; dumi. 
nică, trecerea în revistă a 
formațiilor artistice ale e- 
levilor din cele 4 licee din 
Petroșani și Pețrila, orga
nizată de Comitetul muni
cipal al U.T.C. ; tot dumi
nică, după-amiază, erau 
prevăzute a se desfășura 
spectacole de teatral ale 
actorilor amatori Sffii ; Lu
peni și Petroșani (singure
le instituții unde există și 
tradiție în acest gen) In 
cadrul manifestării „Luna 
teatrului politic". Deficien
țele organizatorice s-au răs- 
frînt asupra manifestării j 
artiștii amatori au interpre
tat piesele într-o sală goa
lă !

Toate aceste oscilații de 
calitate arată o scăzută e. 
xigență atît față de valori
ficarea corespunzătoare, 
selectivă dar continuă, a • 
posibilităților culturale, 
cit și o experiență limitată 
în organizarea diversă și 
atractivă a vieții culturale 
în zilele de la sfîrșitul săp
tămînii, cînd locuitorii tre- 

-buie să se simtă chemați 
nu la manifestări anonime, 
ei la activități de amplă 
audiență, stimulative în 
egală măsură pentru pro
cesul de pregătire a artiști
lor amatori care Constată 
că pregătirea, lor are o fi
nalitate. .

T. SPATARU
înnmtnttuuuiiiiitiillllin

Constantin Mareș, mais
tru principal electrome
canic, secretarul comite- ț

efectivul sectorului

... caua ui ac'țiuuii de munca la I.M. —unea s-a curăfit întreaga
incintă a întreprinderii, au fost reamenajate spațiile verzi și rondurile de flori.

con- 
depli- 
partea 

elgctrotneca-

zare, disciplină și muncă 
asiduă. La noi fiecare or
tac știe ce are de făcut. 
Vrem ca raportul 
muncitoresc în 
sărbătorii muncii să fie 
și mai bogat, cu 
.multe tone de cărbune 
peste prevederi".

Artificierul Vasile Maf
iei. ne spunea : „Cum rea
lizăm economii ? îmi cu
nosc atribuțiile. Nu pușc 
pînă ce plasarea găurilor 
nu este cea mai optimă 
pentru fronturile de lu
cru, avînd in vedere și 
rezistența rocii. Cinci a- 
vem 'timp ne ocupăm și 
de aprovizionarea 
găzilor cu lemn și

nostru 
cinstea

mai

tului de partid din sector i 
afirma : „Trei sferturi din ’ 
efectivul sectorului sînt ț 
membri de partid, repar-i 
tizați la toate locurile de f 
fnultcă cu sarcini 
crete. La noi este o 
nâ unitate între 
minieră și 
nică. Cind pregătim un 
nou loc de munca, mai în- . 
Ui îl dotăm cu utilaje bi ’ 
ne revizuite. Avem băieți \ 
buni în persoana unor T 
șefi de echipă ca Nicolae ț 
Cinda, Codreanu Alba, 
Anghel [van și alții. Suc- ' 
cesele obținute de colec
tivul nostru rtnt datorate 
disciplinei ferme în res- , 
pectarea timpului de lu
cru, in folosirea judicioa
să a utilajelor din dotare, 
cît și unei înalte conști- . 
ințe muncitorești pentru 
realizarea sarcinilor de

bri- 
~____ . . alte

I materiale. La frontul de 
lucru nu introducem lem- 

' ne, a căror folosire 
la armare să pericliteze 
susținerea, dar nici mai 
lungi ca dimensiunea ce
rută la front. Așa 
tem să obținem ți 
mie“.

loan Bunăiașu, 
principal minier, 
ședințele comitetului de 
sindicat din sector, ne re
lata; „Pe schimbul nț, eu. 
am reușit să calific 4 mi
neri și ajutori mineri. In 
adunările de grupă sindi
cală dezbatem probleme
le legate de întărirea dis
ciplinei schimbului, a ____ __
organizării unor acțiuni luna aceasta cu 1550 kg 
de sortare și scoatere a 
lemnului vechi din mină 
și a fierului vechi. Ar
monia care există in ca
drul schimbului a creat o 
mare stabilitate în forma
țiile de lucru

pu- 
eeono-

maistru,
pre

realizarea sarcinilor 
producție".

Acestea sînt cîteva 
gumente care susțin 
periența de muncă a 
nui colectiv fruntaș 
cadrul I.M. Vulcan, 
și tn luna aceasta adau
gă la plusul hărniciei în
că 1200 tone de cărbune. 
Prin modul exemplar în 
care-și organizează pro
ducția la toate verigile 
lanțului productiv, acest 
colectiv își depășește' pro
ductivitatea muncii și în

ar- 
ex- 
u- 

din 
care

cărbune pe post la nive
lul abatajelor, devansînd 
propriul angajament ob
ținut în întrecerea socia
listă luat în cinstea mă
reței sărbători muncito
rești — 1 Mai

CU ANGAJAMENTUL E. 
CONOMIC ÎNDEPLINIT. 

I Tinerii din organizația 
U.T.C. a sectorului V, mi- 

• na Vulcan, întîmpină ziua 
| tineretului cu angajamentul J economic anual îndeplinit. I Prin acțiunea organizată I la colectarea fierului vechi 
» (13 000 kg) curățatul gale- I riilor și stivulrii de mate- 
! riale, tinerii Ștefan Riaoti, 
V Mthal Olaru, Dumitru Se-

Dacă utilajele nu corespund condițiilor,
de ce

(Urmare din pag. 1)

la sută). Ea urinează să 
lucreze la săparea galeriei 
direcționale din stratul 15, 
panoul 3 Vest incepînd cu 
luna iunie. Pînă atunci 
se execută mutarea. Din 
decembrie 198i nu produce 
o altă combină de înainta
re, din cauză că-i lipsesc 
două motoare care să răs
pundă condițiilor 
zutoase. Se află în 
ții la I.R.I.UJdJ?. 
tunci, nu se știe...
combine de mare capacita
te nu produc nimic (una 
din martie 1981 și cealaltă 
din februarie anul acesta) 
pentru că necesită repara
ții esențiale. Primă se a-

antigri- 
repara- 
Pînă a- 

Două

liște, Mihai Istrate, Gheor- 
ghe lancu, Vasile Croitoru 
și alții . își înscriu numele 
la panoul fruntașilor.

LA MAGAZINUL „UNI
VERSAL" DIN PETRO
ȘANI, constructorii au pre
dat beneficiarului încă un 
nivel în vederea execută
rii lucrărilor interioare. In 
prezent, la acest important 
obiectiv al municipiului, se 
menține un ritm ridicat de 
lucru, din partea tuturor e- 
chipelor de constructori.

MUZICA POPULARA. 
Astăzi și mîine, orele 17 ți 
20, ansamblul folcloric

„Mîndra" al Văii Jiului va 
susține spectacole la Pala
tul c.ultural din Lupeni și 
Casa de cultură Petroșani. 
Participă ca invitată cunos
cuta și apreciata mesageră 
a cin tecului oltenesc Ma
ria Ciobanu.

COLOCVII DE ISTORIE. 
Clubul muncitoresc Uri- 
cani a organizat ieri, 27 
aprilie â.c„ în sala mică, 
în cadrul colocviilor de is
torie o expunere pe tema 
„Momente din mișcarea 
muncitorească din Româ
nia. Crearea P.CJl.n. Ac

au fost achiziționate?
flă la I.R.I.U.MJ’.. în repa- de data aceasta), cu tondi- 
rații și iru va putea reaH- 
za preliminarul de 3500 
mc în acest an deeît dacă 
I.R.I.U.M.P. se va achita 
de sarcini. Cealaltă nu poa
te produce deeît cu condi
ția ca, tot I.R.I.UM.P., să 
execute montarea releului 
de presiune cu monocon- 
tact și al doilea sistem 
de stropire tip C.C.S.M.

în ce privește complexe
le mecanizate, din cele 
două din dotare nu produ
ce niclunul pentru motivul 
că nu sînt adaptate condi
țiilor de zăcămînt. Ambele 
sînt achiziționate în... ia
nuarie 1981 la o valoare 
de aproape 30 milioane lei. 
Unul dintre ele ar avea 
șanse să producă* dar ( și

ția ca lucrările de pregă
tiri la abatajul 
6113. stratul 13, blocul 
să fie terminate In luna 
august. Și, abia din sep
tembrie se va începe echi
parea abatajului. O nelă
murire există la încheierea 
acțiunii noastre, confir
mată și la mina Bărbăteni. 
Dacă utilajele nu cores
pund condițiilor de zăeă- 
mînt și tectonice, de ce 
sînt achiziționate ? Sau, 
cine și cum își permite 
să achiziționeze și să re
partizeze aceste utilaje (va- 
lorînd milioane)' unor În
treprinderi care nu au ce 
face cu ele 7

frontal
X

în Lupeni, au început lu- 1 
crările de amenajare a u- I 
nor solarii unde vor fi I 
cultivate ceapă, ridichi, sa- | 

_ _ ______ lată, morcovi etc. Venită în
săptămînă, la mina Petrila sprijinul autoaprovizionă- 
se desfășoară „Cupa 1 
Mai" la fotbal. Organizată 
între sectoarele minei, com-

țiunea s-a bucurat de o 
largă participare.

COMPETIȚIE OMAGIA
LA, Incepînd din 23 aprilie 
și eontinuînd ‘toată această I

rii populației, inițiativa se 
merită extinsă și la alte lo- 

petiția sportivă cu caracter calități din Valea Jiului, 
omagial are semifinala în , 
data de 29 aprilie. Iar fina
la în ziua următoare din 
ajunul întîiulul de mai.

PE TEME DE AUTOA- 
PROVIZIONARE. Din ini
țiativa comitetului orășe
nesc de partid, la intrapea

Rubrică realizată de 
T. ARVINTE

pe ramură
(Urmare din pag. 1}—------------------

Uzări din anul 1981, pre
zentat de directorul ge- 

- neral al Combinatului mi
nier Valea Jiului, Dan 
Otto Surulescu, realizări 
dintre care amintim de
pășirea prevederilor de 
plan cu 260 000 tone In 
huilă netă, îndeplinirea 
sarcinilor la producția 
netă industrială în pro
porție de 101 la sută, cu 
104,4 Ia sută a planului 
lucrărilor de pregătire și 
100,1 la sută a’ producti
vității muncii planifica
te în condițiile reducerii 
cheltuielilor materiale -de 
producție, a fest primit 
de participant ii la festivi
tate cu îndreptățită mîn- 
drie, dar, în același timp, 
s-au folosit de acest pri- • 
lej ca de un mijloc demn 
de angajare, de mobiliza
re' pentru obținerea a 
noi succese. în cuvintul 
lor, tovarășii Ovidiu A- 
vramescu, Gheorghe Mar- 
chiș, Nicolae Vâlcea, Io
sif Guran și loan Dumi- 
traș s-au angajat în nu
mele oamenilor muncii 
din întreprinderile mi- 
nidre. al preparatorilor, 
al organelor și organiza
țiilor de partid și sindicat 
că nu vor precupeți nici 
un efort, că se vor mobili
za exemplar și în acest an, / 
pentru îndeplinirea inte
grală a prevederilor de 
plan ți a angajamentelor 
asumate în întrecerea so
cialistă.
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După cum a-fost anunțat, la . Petro
șani s-a desfășurat, vineri, 23 aprilie, 
consfătuirea județeană pe tema 
„Inițiativele muncitorești, eficiența apli- 
carii și generalizării lor în producție 
pentru îndeplinirea și depășirea sarcini
lor de plan și a. angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă pe anul 1982". 
Principalele aspecte practice care au re
ținut atenția numeroșilor participanți, a- 
le acestei ample acțiuni politice — orga
nizată de consiliile județean și municipal 
de educație politică și cultură socialistă 
și consiliile județean Hunedoara și mu
nicipal Petroșani ale sindicatelor — sînt 
redate în pagina de față.

ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

de experiență
Dezbaterile au evidențiat
PUNCTE DE VEDERE 

ȘI OPȚIUNI COMUNE
în orele dimineții 

au precedat dezbaterile 
consfătuirii, participanții, 
împărțiți în grupuri pt
domenii de activitate —
minerit, construcții, cons
trucții de mașini, transpor
turi, comerț — alimentație 
publică și -cooperație meș
teșugărească — au vizio
nat propaganda vizuală din 
unitățile economice, și șan
tierele municipiului. Acest 
moment al acțiunii s-a 
constituit într-un larg și 
util schimb de experiență.

Un grup de participanți 
s-au deplasat la întreprin
derile miniere Faroșeni și 
Lupeni pentru a vedea 
concret modul cum propa
ganda vizuală de aici o- 
glindește problematica ini
țiativelor muncitorești.

La IJM. Faroșeni a pro
dus o bună impresie, vizi
tatorilor, propaganda vi
zuală concretă, bogată în 
informații și conținut, lată 
panoul „Contul colector de 
economii al sectorului", 
unde este redată, pe sec
toare, eficiența acestei va
loroase inițiative. în centrul 
atenției vizitatorilor s-a 
impus, de asemenea, un alt 
panou al propagandei vi
zuale — cel ce popularizea
ză criteriile, obiectivele și 
rezultatele inițiativei „Bri
gada înaltei productivități 
și de educație socialistă". 
Aspecte ale aplicării iniția-. 
tivelor muncitorești sînt, de 
asemenea, reliefate 
fire și edițiile la zi 
zetelor de perete.

La mina Lupeni, partici
panții Ia schimbul de ex
periență au putut remarca 
faptul notabil că, alături 
de inițiativele muncito
rești, propaganda vizuală 
militează pentru aplicarea 
noului mecanism 

, o-financiisțrFeducerea chel
tuielilor materiale și spori
rea producte! fizice de
cărbune cocsificabil, pro
bleme ce s-au situat în
centrul dialogului purtat de 
oaspeți cu gazetele.

Un alt grup de partici
panți, reprezentînd șantie
rele T.C.H. constructorii 
I.C.S. Hunedoara, Șantierul 
5 Orăștie, șantierul Rîu 
Mare — Retezat — au vi
zionat . propaganda vizuală 

I la I.C.M.M. tn șantierul 1 
Petrila al l.C.M.M. s-a pu. 
tut vedea, o propagandă vi
zuală la obiect și cu fante
zie realizată, ancorată în 
aplicarea inițiativelor mun
citorești. în problemele de 
muncă ce-i frămîntă pe 
constructori și . montori. 
Concret: alături de grafi
ce și panouri ce reflectă 
stadiile fizice avansate de 
execuție a obiectivului de 
investiții — noua 
spălare — Hotare a 
rației din Petrila — 
fișate obiectivele și

' țațele inițiativei „Sîmbăta 
gospodarului" aplicată de 
14 echipe de constructori, 
în timp ce gazeta de pere
te din incinta 
reflectă efectele
=»’e aplicării 
„Judecata muncitorească", 
in trimestrul I 1982, cind 
absențele neniotivate au 
scăzut de la 17 la numai 
4—5 în prezent.

de gra- 
ale ga-

economi-

secție 
prepa- 
sint a- 
rezul-

țantierului 
concrete 

inițiativei

La Faroșeni — un dia.ug viu, la obiect pe tema inițiativelor muncitorești.

Efecte economie ce
„Brigada înaltei 

răspunderi muncitorești**
Inițiativele muncitorești își găsesc izvorul în 

vibrantele chemări ale secretă,ului general ol 
. partidului, tovarășul Niccîae Ceaușescu, de a 
da patriei mai mult cărbune, ele au ca scop 
impulsionarea activității productiva. în sțrînsă 
legătură cu acțiunile educative. Trebuie să 
spun in acest context "că inițiativa „Brigoda 
înaltei răspunderi muncitorești”, 
mijlocul și la propunerea ortacilor met. 
ca scop crearea unor bune condiții 
aplicarea principiului autoconducerii 
citorețti. Inițiativa a fost preluată de 
brigăzile din codrul minei. Rezultatele obținu
te în anul 1981, cure se datoresc și cpîîc&rii 
acestei inițiative de brigada pe care o con
duc, s-au materializat în cele peste 30 000 
tone de cărbune extrase suplimentar. La a- 
ceste succese moi adăugăm faptul că în a- 
cest an, noi cm depășit la zi sarcinile plani
ficate cu peste 12 000 tone de cărbune- Asta 
în condițiile cirrd Io noi în brigadă, absențele 
nemotivate și accidentele au ajuns de dome
niul trecutului. Sîntem hotărîți ca prin aplica
rea acestei inițiative, care creează cadrul po- 
litico-ocganizotoric de afirmare o hărniciei 
minerești, să ne aducem o contribuție subs
tanțială la sporirea producției de cărbune 
cocsificabil.

Constantin POFA, 
miner, șef de brigadă, I.M. Lupeni

„Contul colector 
de economii 
al sectorului"

Inițiotivo „Contul colector de economii"

pornită din 
are 

pentru 
mun- 
toate

o 
fost ionsoto în anul 1977 in cadrul sectorului 

' nostru. Eo are ca obiective cunoașterea de 
către fiecare formație de lucru, de fiecare 
om al muncii a principalelor consumuri nor
mate dsr materiale și aconsu muri te» realita
te, tunar șî semestrial, precum și mobilizarea 
întregului colectiv al sectorului ia realizarea 
de economii. Pentru o fi mai bine înțeleasă 
— organele și organizațiile de partid ți sindi
cat — au acordat o mare atenție populariză
rii conținutului, obiectivelor și 'criteriilor. de 
apreciere a realizărilor obținute. Tot în vede
rea sensibilizării oamenilor muncii față • de 
ideea reducerii .consumurilor, comitetul sindi
catului de ta mina noastră a organizat expo
ziții cu principalele materiale, piese de schimb, 
echipamente etc. utilizate în mină cu prețui 
unitar afișat alături ți consumurile normate ta 
1000 tone de cărbune. Eficiența aplicării a- 
cestei inițiative se regăsește în rezultatele e- 
conomico-financtare obținute în anul 1981, la 
nivel de întreprindere, se regăsește rn econo
mii a căror valoare depășește 2 milioane iei.

Mihai DUMITRU, 
președintele comitetului de sindicat 

sectarul II al I.M. Faroșeni

Amplele și fructuoasele 
dezbateri ale consfătuirii ju
dețene au avut ca sursă 
declanșatoare bogăția de 
fapte și rezultate economi
ce și educaționale convin
gătoare; ce au fost obținu
te prin „aplicarea inițiative
lor muncitorești, fapte con
ținute în materialele de in
tervenție dintre care, pre
zentăm în sinteză doar ce
le privind „Brigada înaltei 
răspunderi muncitorești" 
(Constantin Popa, miner, 
șef de brigadă la I.M. Lu
peni) și „Contul ccdector 
de economii al setcorului" 
(Mihai Dumitru, președin
tele comitetului sindicatu
lui sectorul II I.M. Pa- 
roșenî).

Inițiativele prezentate au 
fost 
fel, 
site 
rare 
mulare a fruntașilor în a- 
plicarea lor —- foarte di
verse. Participanții Ia dez
bateri au avut totuși punc
te' de vedere și opțiuni co
mune în analizarea și in
terpretarea aspectelor. In 
propunerea de noi soluții 
pentru îmbunătățirea ca
drului de aplicare și gene
ralizare a inițiativelor 
muncitorești. Apreciind va
lențele inițiativei „Brigada 
înaltei răspunderi munci
torești", aplicată de for
mația fruntașă a minerului . din județ. 
Constantin. Popa, președin
tele comitetului sindicatu
lui I.M. Lupeni, Aurel An- 
gheluț, opina : „Avînd ea 
obiective nu numai spori
rea producției de cărbune, 
ci și educarea membrilor 
brigăzii în spiritul mora
lei sănătoase, muncitorești, 
inițiativa are larg teren de 
generalizare în toate for
mațiile miniere, iar sindi-

multe, rezultatele la 
iar modalitățile folo- 
de evidențiere, măsu- 
a rezultatelor și sti-

| catete trebuie să acționeze 
t intens pentru aceasta".

Președintele sindicatului

miner de la E.M. Deva îm-. 
părtășea din experiență 
cînd spunea : „Pentru a a- 
proba operativ fruntașii ee 
aplică în întrecerea socia
listă inițiative muncitorești, 
nu întotdeauna se poate În
truni c.o.m.-ul. Procedăm 
la aprobarea fruntașilor și 
în biroul executiv al c.ojn," 
Activistul Consiliului muni
cipal al sindicatelor, Gheor- 
ghe Șerban, sublinia ca o 
cerință: „Sindicatele să 
organizeze din proprie i- 
nițiativă „Judecata mun
citorească" ori de cîte ori 
cerințele întăririi disciplinei 
de producție impun aceas
ta în brigăzi, sectoare, a- 
teliere, întreprinderi, iar 
aria de aplicare să fie ex
tinsă șl In alte domenii de 
activitate cum sint șantie
rele de construcții, unități 
ale cooperației meșteșugă
rești, prestatoare de ser
vicii, transporturi, comerț 
ș.-a. La rîndul său, vorbind 
despre valoarea practică 
a noii Inițiative de curind 
lansate la I.M. Aninoasa 
„Utilajul reparat și întreți
nut de echipa noastră, să 
funcționeze fără defecțiuni 

, luna întreagă", președinte
le sindicatului din această 
întreprindere minieră, Iosif 
Guran, a îndemnat Ia o lar
gă preluare și generalizare 
a ei în Valea Jiului și în 
alte întreprinderi miniere

Lista vorbitorilor, a pro
punerilor, părerilor și op
țiunilor exprimate în ca
drul dezbaterilor a fost 
mult mai largă, dar obiec
tivul vizat de participanți 
a fost unul sigur: acela de 
a ridica inițiativele munci
torești Ia rolul de dinami
zator al întrecerii socialis
te pentru obținerea, unor 
rezultate superioare In ac- - 
tivitatea economică, în pro
cesul educațional și de 
conștientizare.

Aspect din timpul desfă șurării dezbaterilor

niile exprimate 
cipanți privind 
tea de a fi larg 
zale inițiativele 
reștî care au

• DRAGOȘ BAIȘAN, 
președintele comitetului de 
sindicat I.M. Hunedoara : 
„în propaganda vizuală 
de la I.M. Faroșeni am 
găsit o serie de elemente- 
care pot fi generalizate și 
la mina, noastră. M-au im
presionat 'plăcut panouri
le cu inițiativele muncito
rești, panoul nemotivate- 
lor, gazeta „Faptul zilei" pe 
câre le consider cele mai 
eficiente forme de propa
gandă vizuală".
• ION BULIGA, pre

ședintele comitetului de 
sindicat de la Termocen
trala Mintia r~. Deva :

OPINII, PĂRERI.»
„Am constatat un lucru 
bun : inițiativele muneito- 
rești ocupă primul loc în 
propaganda vizuală de Ia 
mina Lupeni, contribuind 
la sporirea producției de 
cărbune cocsificabil".

' • STELIANT COROBEA,
președintele comitetutuî 
de sindicat, I.P.C.V.X: 
„Acest schimb de experien
ță a scos în relief noi re
surse de care dispun co
lectivele de oameni ai
muncii din Valea Jiului în - 
ceea ce privește sporirea 
producției de cărbune, creș- 

' terea eficienței întregii ac- 
liyități de extracție".

și generalizare a inițiativelor
gada bunei serviri", 
eărei obiectiv nu mai răs
punde imperativelor ce 
se impun în acest dome
niu. In comerț trebuie 
găsite alte inițiative care 
să promoveze elementele 
corectitudinii, cinstei, bu
nei gospodăriri, pe care 
„Brigada bunei serviri" 
nu le conține. *

Inițiativele muncitorești 
sînt perfectibile. S-a opi
nat de exempltf ca „Ju
decata muncitoreasă" să 
fie îmbogățită cu elemen
te noi ca cele folosite la 
I.M. Paroșenr, unde — 
pentru - măi multă efici
ență — la judecarea unor 
absentomani sînt invitate 
să participe și soțiile ce
lor aflați în culpă. Se 
cer reaetivizate comisiile 
inginerilor și tehnicieni
lor de a dinamiza iniția
tiva ce vizează participa
rea cadrelor de conduce
re la soluționarea proble
melor producției și a ce
lor privind ‘ creșterea efi
cienței economice. Iniția
tivele să fie larg popu
larizate.
&>■'''■UR»' Win/’r.ia*- h^‘ la^ii18RR*

treeere, reducerea consu
murilor de materiale și e- 
nergie cu realizarea e- 
ixemulară a planului de 
producție și a angajamen
tului. Important este să 
fie preluate și extinse i- 
nițiaiivele cu valoare ge
nerală — cum este con- 

prforitare în domeniul în tul colector de economii, 
. care Se desfășoară între-

Ca un corolar al schim
bului de experiență efec
tuat, al dezbaterilor cons
fătuirii s-au desprins dpi- 

de parti- 
heceșița- 
generaii- • 
rnuncito- 
obiective

cerea socialistă. De pildă 
„Brigada înaltei produc
tivități și de educație so
cialistă", „Brigada înal
tei răspunderi muncito
rești", „Contul colector 
de economii al sectorului" 
și „Judecata muncitoreas- 
eă“ sînt prioritare în do-I I

i 
)
i.r

meniul minier, dat fiind 
că aceste inițiative urmă
resc ațît creșterea pro
ducției de cărbune, rea
lizarea de economii și re
ducerea costurilor pe to
na extrasă, cît și educa
rea ' morai-politfcă 
dezvoltarea conștiinței so
cialiste a celor ce mun
cesc. Să fie extinse acele 
inițiative muncitorești 
care împletesc, în cadrul 
aceluiași obiectiv dă Si-

an.

de exemplu — dar nu 
mai puțin lipsită de in
teres este și folosirea u- 
nor inițiative locale, a- 
plicabile la nivel de bri- 
băzi și formații, de lucru. 
Este indicat procedeul ca, 
la sfîrșitul fiecărui
cond ueerile colective din 
întreprinderi să 1 su
pună spre aprobarea a- 
dunării generale a oame
nilor muncii inițiativele 
corespunzătoare pentru a 
fi aplicate în noul an. 
Totodată, să se stabileas
că criterii concrete de 

și urmărire, de măsurare a 
rezultatelor. A fost criti
cat, în acest context fap
tul că în comerțul de stat 
din Valea Jiului, de foar
te mulțl ani este folosită 
o singură Inițiativă „Bri-

i 
t t
i I

v
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Ședințe Comitetului
al C. C. al P. C. R

Executiv

(Urmare din pag. 1) In vederea transpunerii 
corespunzătoare în viață a 
acestor prevederi, s-a indi
cat să se aducă îmbunătă
țirile necesare 
în vigoare, să se 
că cu mai multă 
de către toate

____ în drept, respectarea prin- 
econo- cipiilor eticii și echității 

_____ ..... ™________ ■ socialiste, pentru mai buna
că proporțional cu sumele antrenare și stimulare a

’ ■ tuturor oamenilor muncii
la îndeplinirea în cele
mai bu-te condiții a sarci
nilor de producție.

In cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat o informare 
privire la vizita oficială de 
prietenie pe care a efec- 
tuat-o, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, în

Criticînd aceste* stări de 
lucruri, Comitetul Politic 
Executiv a stabilit ca, în 
spiritul eticii și echității 
socialiste, sumele cuvenite . 
pentru- participarea Ia be
neficii a cadrelor de condu
cere din unitățile o——
mico-sociale să se stabileas

legislației 
urrnăreas- 
fermitate, 
organele

Republica Populară Chi
neză, la invitația Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Chinez și a Con
siliului de Stat al Republi
cii Populare Chineze.

Comitetul Politic Exe
cutiv a dat o înaltă apre
ciere rezultatelor deosebit 
de fructuoase ale acestei 
Vizite, ce se înscrie ca un 
eveniment istoric în croni- 

româno-chi- 
prietenie 

strinsă

Prognoza vremii pe luna mai
Colectivul de prognoză a\ 

vremii de lungă durată din 
cadrul Institutului de me
teorologie și hidrologie in
formează. despre evoluția 
timpului în cursul lunii 
mai: -

Din punct de vedere ter
mic, luna mai va fi norma
lă, exceptînd regiunile nor. 
dice ale țării, unde vremea 
va fi puțin mai răcoroasă 
decît în mod obișnuit. Can
titățile lunare de precipi
tații se vor apropia de va
lorile medii miiltianuale.

Prima jumătate a lunii 
se va caracteriza printr-o 
vreme mai răcoroasă, 
deosebi în centrul și 
nordul țării. Ploile
vente. însoțite de descăr
cări electrice și izolat de 
grindină vor imprima vre
mii un caracter instabil, 
mai cu seamă în zonele de 
deal și de monte. în pri
mele zile, în Carpații O- 
rientali precipitațiile vor 
fi și sub formă de lapovi- 
ță și ninsoare. Temperatu
rile minime vor fi cuprin
se între 6 și 16 grade, mai 
coborîte în primele r. 
în Transilvania și în nor
dul Moldovei, unde, izolat,

vor fi condiții favorabile 
producerii brumei. Maxi
mele vor putea depăși, în 
unele zile, valoarea de 26 
grade Celsius.

In intervalul 16—27 mai 
1 • 1 general,

-I. —.... i mai
se 
Și

reeană, la invitația tovară
șului Kiin Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, pre. 
ședințele Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat în mod deo
sebit bilanțul rodnic al 
noului dialog româno-co- 
reean Ia nivel înalt, cafe, 
și cu acest prilej, a eviden
țiat dezvoltarea continuă, 
fructuoasă a prieteniei fră
țești, tradiționale șl a so
lidarității militante 
tre cele două țări.

★
Comitetul Politic Execu

tiv a soluționat, de aseme
nea, probleme ale activită
ții curente de partid și de 
stat.

vremea va fi, în g 
călduroasă. înnourări 
accentuate ale cerului 
vor produce în vestul 
sudul țării, unde vor cădea 
ploi cu caracter local. în 
reșt, ploi izolate, neînsem
nate cantitativ. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse 
între 8 și 18 grade, :, iar 
maximele vor putea depăși, 
pe alocuri, în sudul țării 
și 30 de grade.

In ultimele zile ale lunii, 
vremea va avea un carac
ter schimbător, cu fluctua
ții termice însemnate. Vor 
cădea averse de ploi înso
țite de descărcări electri
ce, în cea mai mare parte 
a țării. Temperaturile mi
nime, vor fi cuprinse între 
5 și 15 grade, izolat mai 
coborîte în Transilvania și 
în ticrdul Moldovei, 
maximele între *18 și 
grade, pe alocurRanai-ridi- 

nopți Cate.

că relațiilor 
neze, de trainică 
și solidaritate, de 
colaborare.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a infor
mat despre vizita oficială 
de prietenie efectuată, în 
perioada 17—21 aprilie, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica 
Populară Democrată Co-

medii ce se acordă munci
torilor și personalului 
muncitor din respectivele 
unități. Comitetul Politic 
Executiv a cerut aplicarea 
fermă 
astfel 
miilor 
ce se 
cursul 
soane să nu depășească trei 
retribuții tarifare lunare. . perioada 13—17 aprilie, în
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

a prevederilor legii, 
incit .totalitatea pre- 
și a altor stimulente 
pot acorda în de- 
unui an unei per-

eu

acTU4UT4TE4jHLu^E

din

în- 
în 

frec-

iar
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ATENA 27 . (Agerpres), albumului sînt deschise
i editură de ample selecții de texte

,Melissa" din Atena a apă- din cele 21 de volume de
discursuri, interviuri și 
articole ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Primul capitol, intitulat 
„România — vatra unei 
vechi Civilizații", prezintă, 
în ilustrații sugestive, mi
lenara istorie a poporului 
român, începînd cut dovezi 
ale culturii materiale și 
spirituale: a strămoșilor ge- 
to-daci, vechimii, și conti
nuității românilor în spa
țiul carpâto-dunărean ~ și 
pînă la începutul secolului

ATENA 27 (Agerpres). 
La prestigioasa c

iut. in condiții grafice deo
sebite, în limbile engleză 
și franceză, albumul 
„România — Ceaușescu", 
prima lucrare de acest gen 
tipărită Tn Grecia, dedica
tă României și președin
telui său. Albumul a fost 
elaborat cu concursul acad. 
Constantin Tsatsos, fostul 
președinte al Republicii 
Elene, care semnează 
prefața și cu contribuția 
nor specialiști români 
eleni.

„Cartea de față se refe
ră atit la istoria României 
pînă în zilele noastre, cit 

. și la viața personală, bo
gată în 
Nicolae 
acad.
Este o
deoarece istoria României 
din ultimii 17 ani este in- 
dis'lubil legată de 
-nulitatea actualului 
conducător".

Cele șase capitole

Și 
u- 
și

XX.
Capitolul următor. „Anii 

luptei împotriva exploa
tării și fascismului", con
centrează texte și docu
mente privind perioada de 

scrie ‘ după desăvîrșirea unității 
pînă

luievenimente, a
Ceaușfiscu,

Constantin Tsatsos. naționale din 1918
îmbinare firească. la înfăptuirea cu succes a

revoluției sociale și națio
nale antifasciste și antiim- 

perso- perialiste.
' său Principalele momente a- 

le edificării orînduirii so
aie: cialiste în România în pri.

mele decenii de după 23 
August 1944 își găsesc re
flectarea în cel de-al trei
lea capitol, intitulat „Româ
nia nouă, liberă și inde
pendentă".

Capitolul al IV-lea — 
„România — Ceausescu" — 
evocă pe larg direcțiile de 
dezvoltare a României so
cialiste contemporane, pre
ocupările pentru dezvolta
rea armonioasă a întregii 
economii, afirmarea per
sonalității umane, crește
rea necontenită a nivelului 
material și spiritual al po
porului, perfecționarea con. 
ducerii societății.

în capitolul intitulat 
„Pentru pace și colaborare 
internațională", este bogat 
ilustrata politica externă a 
României socialiste.

Ultimul capitol al albu
mului — „Președintele 
Ceausescu în viața de toa
te zilele" — constituie o 
sinteză sugestivă a bogatei 
și neobositei activități de 
fiecare zi a președintelui 
României, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a legăturilor 
sale permanente cu țara.

Evolufia 
diferendului 

anglo- 
argentinian

NAȚIUNILE UNITE 27 
(Agerpres). Un grup spe
cial al Secretariatului 
O.N.U. examinează în pre
zent, sdin însărcinarea se
cretarului general, posibi
litățile de acțiune ale or
ganizației în căutarea unei 
soluții diferendului dintre 
Argentina și Marea Bri
tanic în problema Insule
lor Malvine (Falkland), re
latează 'agenția France 
Presse, 'citind surse de la 
Națiunile Unite.

FiLMc

LONDRA 27. (Agerpres). 
Ministerul Apărării, al Ma
rii Britanii a anunțat că. a 
început așa-numite opera
țiuni de curățire în Insula 
Georgia de Sud, ocupată de 
elemente ale forței expe- 
diționare britanice din A- 
tlanticul de sud, informea
ză agenția UPL Agenția 
EFE, care transmite ace
eași știre, conchide că în 
acest fel Ministerul brita
nic a lăsat să se înțeleagă 
că în insulă au rămas încă 
în libertate militari argen
tinieni — în afara celor 
180 reținuți de britanici

I

î

(AGERPRES)

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Liniștea din 
adîncuri ; Unirea : Cos
monautul.

PETR1LA : Doi 
liști în Siberia.

LONEA : Fiica 
tivă

ANINOASA: 
serioase.

VULCAN — Luceafă
rul ! Logodnica.

LUPENI — Cultural; 
Soțul ideal ; Muncito
resc : Orele fiicelor.

URICANI : Vara spe
ranțelor.

fotba-

adop.

Jocuri

16,00 Telex. 16,05 Ad
miterea în treapta a 
doua de liceu. Chimie, 
16,30 Secvențe israelie- 

’ ne. 16,55 Universul fe
meilor. 17,50 1001 de 
seri. 20,00 Telejurnal. 
20,25 Economia modernă 
și resursele energetice. 
20,50 Sub flamura parti, 
dului. Album coral *21,05 
Civica — gospodari 
gospodari... 21,20 
artistic : Maria.
Program folcloric. 
Telejurnal.

și.
Film
22,05
22,20

îngrijorări 
pe tema 
creșterii 

șomajului 
îu rîndul 
tineretului 

vest-german
BONN 27 (Agerpres). Pre

ședintele RJ*. Germania, 
Karl Carstens, și-a expri
mat îngrijorarea în legătu
ră cu creșterea șomajului 
in rîndul tineretului vest, 
german, transmite agenția 
DPA. într-o cuvîntare ros
tită la Lorrach, șeful sta
tului vest-german a subli
niat că lichidarea șomaju
lui în rîndul tinerei gene
rații reprezintă una 
cele mai importante 
cini ale momentului 
tual și a lansat un 
către politicieni și i 
zentanțil cercurilor econo
mice de a nu precupeți 
nici-un efort în această 
direcție. ’

din
• sar- 

ac- 
apel 

repre-

Acțiuni în favoarea păcii
ATENA 27 (Agerpres). A- 

. proxiriaătiv 4000 de persoa
ne au demonstrat, luni, 
la Atena, în semn de pro
test față de prezența flotei 
a Vl-a americane în portu
rile grecești, relatează 
gențiile Reuter si 
ted Press.

Demonstranții ri 
lozinci, in care se 
cererea ca navele 
bol ale S.UA. să părăseas 
că apele grecești. Totodată, 
participanții s-au pronun
țat pentru lichidarea baze
lor militare americane din ' 
Grecia și ieșirea țării 
NATO.

Demonstrația a fost 
ganizată de Comitetul 
natenian pentru pace 
destindere internațională.

*

......;8j-.
Associa-

scandau 
exprima 
de răz

din

or- 
pa

și

WASHINGTON 27 (Â-
gerpres). Un grup de cadre 
didactice și studenți de la 
„Harvard Medical School" 
și „Harvard School of Pu
blic Health" au desfășurat, 
luni, o susținută activitate

menită să convingă pe 
membrii Congresului S.U.A. 
și oficialitățile Pentagonu
lui de „consecințele medi
cale dezastruoase ale unei 
eventuale confruntări nu
cleare". informează agenția 
UPI. „Doririi să dăm o di
mensiune utnână statisti
cilor sumbre", a declarat 
Philip Lane, reprezentant 
al Grupului de studiere a 
coniceințelor războiului 
nuclear, de la Universita
tea Harvard, , menționînd : 
„Tratamentul supraviețui
torilor unui atac . nuclear 
ar fi imposibil în condițiile 
respective. în rîndul conse
cințelor medicale catastro
fale previzibile ale unui 
război nuclear se includ e- 
fectele directe ale explo
ziei, arsurile, radiațiile și 
afecțiunile genetice. Conse
cințele imprevizibile 
putea fi și mai rele",

★

ticade destindere — a de
clarat primul ministru al 
Danemarcei, Anker Joer- 

într-un - interviu 
■ săptăminalului 

„Le Point". El a 
-.că propunerea 

Sovietice privuicț

gensen,■;
■ acordat 

francez 
apreciat 
Uniunii
introducerea ținui morato
riu asupra desfășurării în 
Euiopa a n-oi tuchete nu
clear* cu rază medie de ac- 
țitirie „reprezintă o idea 
bună pe baza căreia tre- 
rrttie sa începem tratative".

Premierul danez a a-ei- 
terat faptul că Partidul So
cial-Democrat din 
marca se pronunță 
triva amplasării pe 
riul țării a oricărui 
armă nucleară, chiar

Mica publicitate

încadrează pentru secția PetrilaV5*

■— Studii medii: 4 ani în funcții adminis 
trative.

— ȘEF DEPOZIT
Condițiile de încadrare sînt pentru persoa

nele cu

— școală generală: 6 ani în funcții admi
nistrative din care 4 ani ca magazioner.

VIND Dacia 1100, per
fectă stare, Lupenij- strada 
Stadionului nr. 9. (612) .......

PIERDUT legitimație de H declarnul. (615) 
serviciu pe numele Cătană certificat
Romeo, eliberată de I.M.
Livezeni. O declar nulă.
(613)

PIERDUT tichet de eli-

berare- butelii pe humele 
Baban Ioajja, eliberat tie 
Consiliul popular Vulcan.

clase, ’ eliberat',de 
generală Stănești, 
Gorj, pe numele 
D. Ioana. în anul 
declar nul. (617)

t 7
Școala 

județul 
Cristoiu 

1961. 11

ar

Dane- 
împo- 
terito- 
fel de 

în
timp de război. „Noi facem 
parte din NATO — a de
clarat Anker Joergensen — 
dar, repet, sînt absolut îm-PARIS 27 (Agerpres). Nu

există alternativă la poli- potriva armei nucleare"

SOȚUL, și fiul amintesc că se împlinesc șase săp- 
tâmîni de la dispariția fulgerătoare a scumpei lor 
soție și mamă

NAGYGYORGY ROZALIA. (615)

împlinește IAmintim celor care l.-au cunoscut că se 
un an de Ia decesul iubitului nostru soț, tată, bunic 
și socru

COSTEA TRAIAN
Nu-1 vom uita niciodată. (614)
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