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Marii
Tn prezența tovarășului 

Nicoiae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, vineri, 21 mai, 
au fost reluate în plen lu
crările sesiunii a cincea a 
celei de-a VIII-a legislaturi 
a Marii Adunări Naționale.

Tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului au fost întîmpL

Lucrările sesiunii 
Adunări Naționale

nâțl de deputății șl invită- tată cu următoarele pun A» 
ții prezențî în rotonda Pa» 
latului Marii Adunări Na- _ ... . __ ......... 
ționale, cu deosebită căldu- > lui Consiliului de Miniștri, 
ră, cu vil și însuflețite a- ' ----
plauze.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tovarășii!

te i
— Depunerea manei atu-

■&, — Alegerea Consiliului 
a4 Miniștri.

Nicolae Giosan, președin
tele Marii Adunări Naționa
le.

La propunerea Biroului 
Marii Adunări Naționale, 
ordinea de zi a fost comple-

—» Unele modificări în 
componența Consiliului de 
Stat.

— Mandatul dat de Ma
rea Adunare Națională de
legației Republicii Socialis
te România la cea de-a do-

(Continuare în pag. a 4-a)

SEIINțA Ilf LUCRU 
A MUTULUI CLIIRÂl AL 

PARTIDULUI CUMUNIST ROMÂN

Solemnitatea depunerii 
iurămintului de credință

. . 'Vineri, JJ1 mai, sub pre-
■?..XX- , tovarășului Nicoiae 

' Ceaușsscu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, a avut loc ședința 
de lucru a Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român.

Ședința a avut la ordi
nea de zi unele probleme 
organizatorice.

Pentru deficiențe grave 
și unele abateți manifesta
te în sectoarele pe care 
le-au coordonat, pentru lip
să de control și fermitate 
în aplicarea hotărîrilor de 
partid și de stat, Comitetul 
Central al P.C.R, a hotă- 

, rit;
— Eliberarea tovarășei 

Aneta Spornic din funcția 
de membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C.

al P.C.R., a tovarășei Cor. 
nelia Filipaș din funcțiile 
de membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R, și de viceprim-mi- 
nistru al guvernului, pre
cum și a tovarășului Marin 
Rădoi din funcția de mem
bru supleant a! Comitetu
lui Politic Executiv al C.C, 
al P.C.R.

— In legătură cu pen
sionarea pe motiv de boa
lă, s-a liotărit eliberarea 
tovarășului Janos Fazekaș 
din funcțiile de membru 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. 
și de viceprim-ministru al 
guvernului și a tovarășu
lui Ion toniță din funcți
ile de membru supleant 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R,

și de viceprim-ministru a) 
guvernului.

In legătură cu unele mă
suri organizatorice pentru 
îmbunătățirea muncii de 
partid și de stat, C.C, al 
P.C.R. a hotărît:

— Eliberarea tovarășului 
Constantin Dăscălescu,

membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., din funcția de se
cretar al C.C. al P.C.R. și 
a tovarășului I.udo vicx Fa
zekaș, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., din func
țiile de secretar al C.C. 
al P.C.R. și de președin
te al Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor 
Populare.

(Continuare in pag, ai-a)

După două decade

TREBUIE FĂCUT 
RECUPERAREA

• Doar două întreprinderi minie
re - Bărbăteni $î Petrila - raaortea- 
ză la încheierea a două decade 
depășiri ale prevederilor de plan.

Minusul acumulat la nivelul Văii 
din.' ji de combinatul nostru minier la 
încheierea a două decade a devenit a- 
lannant punînd sub semnul întrebării 
posibilitatea îndeplinirii integrale a 
prevederilor de plan lunare și chiar
trimestriale, el depășind cu peste
10 000 de tone de cărbune, restanța a- 
c «mulată pe aceeași perioadă a lunii 
aprilie. Pentru a fi mai convingători în 
afirmația făcută vă prezentăm restanța 
la zi 57 962 tone de cărbune, ceea ce 
reprezintă o îndeplinire a prevederilor 
de plan pentru două decade în propor
ție de numai 89,4 la sută.

Este adevărat, două întreprinderi mi
niere — Bărbăteni și Petrila .— și-au

TOTUL PENTRU 
RESTANȚELOR!

• Combinatul minier a înregis
trat în perioada amintită cele mai 
slabe rezultate din acest an.

depășit sarcinile planificate pentru pe
rioada amintită, dar tot atit de adevărat 
este că plusurile raportate, după primele 
două zile ale decadei a doua au fost di
minuate substanțial pe parcursul deca
dei. Astfel, mina Bărbăteni care avea 
un plus de 1549 tone în 12 mai a ajuns 
la plus 258 tone în 20 mai, iar Petrila 
din 554 tone de cărbune extrase supli
mentar pînă în 11 mai a rămas în 20 
mai doapdfeu plus 34 tone de cărbune. 
Plusuri/tninime, dar totuși plusuri, iar 
dacă le comparăm cu rezultatele celor
lalte întreprinderi miniere sînt de-a 
dreptul excepționale. Și nici nu pot fi

(Continuări in pap. *

Revenim la teraianete scadente: 
PE URMELE ANfiAJAMENTaOR

Revenim, pe urmele ma
terialelor publicate, pentru 
a informa ce anume s-a 
întreprins pentru redresa
rea situațiilor la brigăzile 
puse in dezbatere în ca
drul acțiunii noastre. 
dar, U termenele scadente,..

I.M. LONEA

Brigada condusă (la da
ta documentării noastre) 
de Viorel Corchiș a fost 
preluată de Carol Repaș. 
Din 14 mai, data cînd u

fost preluată, formația îșî 
realizează zilnic prelimi
nariile. In legătură cu apa 
de la transversala 65, flu
xul de transport s-a mu
tat pe transversala- 66, pe 
planul înclinat, unde nu 
sînt acumulări de ape. La 
brigada lui Simion Batea 
situația rămine la fel de 
îngrijorătoare. Minusul 
„la zi" este de 2480 tone, 
iar productivitățile sînt 
inferioare sarcinilor cu 3,5 
tone/post. Explicația? Lu
crarea este aproape de in

cluderea frontalului. Mal 
sînt doar 7—8 m. Apoi, 
complexul nu funcționea
ză la parametri proiectați 
și necesită reparații, fiind 
în exploatare la acest loc 
de muncă de aproape un 
an. Conducerea sectorului 
a fost preluată de siug. 
Ștefan Bacs.

I.M. ANINOASA

Din discuția purtată cu 
ing. Gheorghe Rancea, șe
ful sectorului III, aflăm 
că acțiunea noastră a avut 
eficiență. Producția secto
rului a crescut, în medie, 
cu 150 tone/zi. In galeria 
de bază se realizează a- 
vansări de pînă la 4 m/zi, 
iar în plan, înclinat, doar 
în două zile s-au atins 
producții de 2 m /.zi, con
form angajamentelor. A- 
ceste nerealizări pe plan 
înclinat se datorase lipsei

Mircea Bl; JORESCU

(Continuare in pag, a 7-a)

La Palatul Marii Adu
nări Naționale, vineri a' 
avut loc solemnitatea de
punerii jurămlntului de 
credință și devotament 
față de Republica Socialis
tă România, în fața pre
ședintelui republicii, tova
rășul Nicoiae Ceaușescu, 
fie către primul -? ministru 
și ceilalți membri ai gu
vernului, cu prilejul în- 
vestirii lor în funcții.

La solemnitate au par
ticipat membri și membri 
supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. membri ai Consi
liului de Stat.

Secretarul prezidențial 
și al Consiliului de Stat 
a dat citire jurămîntului.

Tovarășul Nicoiae 
Ceausescu, purtînd eșarfa 
în culorile drapelului na
țional cu stema țării și îii-

u v e r n u

semnul prezidențial și d«f 
comandant suprem al for
țelor armate, a primit ju- 
rămîntul fiecărui membru 
al guvernului, care a sem
nat, apoi, textul legămân
tului față de patrie,' lațâ 
de președintele țării.

Tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu i-a felicitat pe 
membrii guvernului și 
le-a urat succes in acti
vitatea viitori'

1
Republicii Socialiste România

Constantin Dăscălescu — prim-ministru
, Elena Ceaușescu — prim viceprim-ministru

-- Gheorghe Oprea — prim viceprim-ministru
Ion Dineu — prim viceprim-ministru
Alexandrina Găinușe — viceprim-ministru

. Gheorghe Petrescu. — viceprim-ministru ,
Ludovic Fazekas — viceprim-ministru '•
Gheorghe Stoica — viceprim-ministru ; ;

Eniilian Dobreșcu
Petre Gigea
Nicoiae Constantin

Ion Pățan

Ștefan -Andrei
Constantin Olteanul
George Homoștean 
Neculai Agaclii
Ioan Avram 
Alexandru Necula

Gheorghe Caranfil 
Trandafir Cocâriă 
Ion Lazărescu
Gheorghe Vlad 
loan Folea 
Dumitru Popa 
Vasile-Bulucea 
Ion Teșu 
loan Flore a

Lina Ciobanu
Ana Mureșan 
Maxim Bergh ia nu
Ion Teoreanu
Ion Tudor
Eugen Proca
Gheorghe Cliivulescu 
ton Stânescu
loan Ursu
Suzana Gâdea

Iulian Ploștinani

Ion Tulpan 
Ion Iliescu 
Cornel Mihuleeea

Richard Winter

Aurel Duma
Tudor Postelnicii
Ion M. Nicoiae

Dumitru Bejan
Petre Preoteasa

Aneta Spornic
Laurean Tuia!

Marin Capisîzu

Mihail Florescu

Gheorghe Cioară

Potrivit legii, din gu
vern mai fac parte pre
ședintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Genei«le a 
Sindicatelor, ' președintele 
Uniunii Naționale a Coope-

. președintele Comitetului de Stat al Planificării, . 
ministrul finanțelor
ministrul comerțului exterior și cooperării economic» 
internaționale
ministrul aprovizionării telinico-materiale și contro
lului gospodăririi fondurilor fixe.
ministrul afacerilor externe
ministrul apărării naționale <s 
ministrul de interne 
ministrul industriei metalurgice 
ministrul industriei construcțiilor de mașini 
ministrul industriei de mașini unelte, electrotehnică 
și electronică 
ministrul industriei chimice 
ministrul energiei electrice ( ’
ministrul minelor 
ministrul petrolului

' ministrul geologiei
ministrul construcțiilor industriale 
ministrul transporturilor și telecomunicațiilor 
ministrul agriculturii și industriei alimentare 
ministrul economiei forestiere și materialelor d<
construcții
ministrul industriei ușoare 
ministrul comerțului interior 
ministrul muncii
ministrul educației și învățămintului . 4
ministrul turismului și sportului 
ministrul sănătății 
ministrul justiției
ministru, șeful Departamentului pentru construcții 
în străinătate 
prim-v ««președinte ai Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie
președintele Consiliului Culturii și Educației Socia
liste * _
președintele Comitetului pentru Problemele Consili
ilor Populare «
președintele Comitetului de Stat pentru Prețuri 
președintele Consiliului Național al Apelor 1
președintele Comitetului de Stat pentru Energia Nu
cleară 
ministru secretar de stat la Ministerul Aprovizionă
rii Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe.
ministru secretar de stat la Ministerul Afacerile» 
Externe
ministru secretar de stat Ia Ministerul de Interne și 
șef al Departamentului Securității Statului 
ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice Internaționale* șef 
al Departamentului Cooperării Economice Internațio
nale i - ■■■ I i : •
ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice Internaționale 
ministru secretar de stat, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării <
ministru secretar de stat la Comitetul de Stat al Pla
nificării i
ministru secretar de stat Ia Ministerul Industriei u-
șoare
ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, șef ăl Departamentului In
dustriei Alimentare
ministru secretar de stat la Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie
ministru secretar de stat la Consiliul Național pentru
Știință și Tehnologie.

W

rativelor Agricole de Pro
ducție, președinta Consi
liului Național al Femeilor, 
primul secretar al Comite
tului Central al Uniunii Ti

neretului Comunist, ca mi
nistru pentru problemele 
tineretului, prim-vicepre- 
ședintele Consiliului Orga
nizării Economico-Șociale*
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Recuperarea restanțelor
’ Ieri, la Petroșani 
desfășurat lucrările celei 
de-a XI-a sesiuni din cea 
de-a șaptea legislatură a 

_ Consiliului popular muni
cipal. Alături de deputați 
au participat, ca invitați, 
conducători de întreprin
deri și instituții, ai .orga
nizațiilor de masă și obș
tești, cadre din aparatul 
propriu.

Sesiunea a avut la ordi
nea de zi prezentarea șl 
dezbaterea raportului „Pre
ocuparea Comitetului e-

xecutiv al Consiliului popu
lar al municipiului Petro
șani, privind îmbunătăți
ră prestărilor de servicii 
către populație și dezvol
tarea industriei mici**. 
Pe marginea raportuluj și 
a celorlalte materiale pre
zentate 
făcînd 
pentru 
tivității

au purtat discuții) 
propuneri concrete 
îmbunătățirea ac
ta domeniul ana

lizat tovarășii Alexandru 
Todor, Gavrilă David, 
Ioan Marcu, Dumitru Pă- 
trășcoiu, Felicia Necșa,

Constantin Ciolofan, Frie- 
derick Daradics, Horia 
Toma, Iosif Kellemen, Va- 
sile Baltărețu, Florea Mă
ciucă, Simion Pop, Emili an 
Tomulescu. Sesiunea a a- 
doptat o hotărîre cuprln- 
zînd măsurile ce se impun 
pentru îmbunătățirea pres
tărilor de servicii către 
populație și dezvoltarea in
dustriei mici.

In cadrul ordinei de zi, 
sesiunea a soluționat une
le probleme organizatorice.

fUrmart din pap. 1)

O privire pe „oglinda" colectivului
Etalată în sala de apel, .! 

propaganda vizuală de la 
mina Lonea se înfățișea
ză privirilor cu reale în- 

■ noiri petrecute ta conți
nut și formă. Intr-adevăr, 
în acest an, alături de ce
le vechi, a fost înființată 
o nouă gazetă de perete, 
consacrată dezbaterii și 
popularizării legilor țării. 
Noi panouri și grafice pre
zintă oamenilor muncii, 
intr-o formă atractivă, cri
teriile pe urmărire a efici
enței acestora, rezultatele 
întrecerii socialiste și frun. 
tașii. in locul articolelor 
lungi ce nu îmbiau la ci
tit, sînt expuse acum prin 
intermediul gazetelor de 
perete și al altor mijloace 
ale propagandei vizuale o- 
perative — faptele „la zi** 
ale minerilor, aceasta fă- 
cîndu-se îrttr-o manieră 
succintă, îneît faptul co
municat să poată fi reți
nut- dintr-o privire.

Dar nu asupra acestor 
aspecte vrem să ne o» 
prim, Altceva ne-a reți
nut atenția în mod deose
bit. Ce surprinde o privire 
aruncată în aceste zile pe 

' „oglinda" colectivului l.M.
Lonea — propaganda vi
zuală ?

„Faptul zilei" relevă stră
dania în muncă a mineri
lor d‘n brigada comunistu
lui Zaharie Bălăuță, de la 
sectorul IV, care zi de zi 
a extras cărbune peste

plan în cea de-a doua de- cestea, sînt „scoase în vă- 
cadă a acestei luni : -J- 111 
tone în 11 mai, 112 tone 
în 12 mai, 79 tone în 13
mai, 117 tone în 14 mai, - 
iar sporurile de producție 
continuă în acest ritm în

zul lumii" cele aflate la 
polul opus. Iată, la gaze
ta satirică „Sfredeluș" se 
ia atitudine combativă — 
de remarcat și o caricatu- 

__  _ ră afișată prin mijlocirea 
abatajul cameră nr. 41 ăl căreia crește ascuțișul cri. 
brigăzii. In fața gazetei de 
perete „Minerul" se opresc 
multi mineri, electrolăcă- 
tuși, alte categorii de oa
meni ai muncii din perso
nalul auxiliar de deservire,

Propaganda vizuală - 
operativă, eficientă

maiștri. Ce le captează a- 
tenția ? La gazetă sa con
semnează: „Conform De
cretului 333/1980, pentru 
depășirea producției fizice 
de cărbune pe anul 1981, 
au fost premiate brigăzile 
conduse de Miclea Ion III 
și Clamba Iosif precum și 
personalul de întreținere 
și deservire care a contri
buit la realizarea și depă
șirea sarcinilor celor’ două 
brigăzi.

Reținînd acest fapt no
tabil, reflectat cu operati
vitate de propaganda vi
zuală, mai trebuie să su
bliniem un aspect. Alături 
de faptele pozitive de muu- cărbune, 
că, dar în contrast eu a-

ticii — împotriva actului 
de necinste, de atentare Ia 
avutul obștesc comis de 
GrigoVe Fiilop de la secto
rul VI, care a spart două 
lăzi de scule ale unor bri
găzi din sectorul IV, în- 
sușindu-și fraudulos ma
teriale și unelte. Colecti
vul nu iartă faptele repro
babile ale celor necinstiți 
saU certați cu disciplina 
muncii, stigmatizîndu-i. Bi
ne ar fi daca organizațiile 
de partid, sindicat și 
U.T.C. ar proceda identic 
și cu cei ce obișnuiesc să 
lipsească nemotivat. Pe 
cînd o listă a absentoma- 
nilor la gazeta satirică, în
soțită de o caricatură, care 
să le ridiculizeze atitudi
nea retrogradă ?!

In propaganda vizuală de 
la l.M. Lonea s-au făcut 
lucruri bune, dar e loc de 
mai mult pentru ca aceas
tă „oglindă" a colectivu
lui să reflecte întrutotul i- 
maginea muncii, proble
mele ce' se .«ivesc f rămîntă-. 
rile și preocupările diur
ne ale minerilor subordo
nate realizării planului la

mina Paroșeni, rezultatele 
obținute în ultimelp trei 
luni sînt constant A- o 
constanță' nedorită — sub 
nivelul prevederilor. ț.Cu 
restanțe mai mici și 
urmare cu posibilități maA 
mari de redresare grabni
că se prezintă colectivele 
minelor

Acum 
bine de 
mestrul 
stat din 
be, datoria organelor și Or
ganizațiilor de partid, atît 
de la nivelul întreprinde
rilor miniere cît și de la 
nivelul orașelor este de a t 
găsi în cel înai scurt timp 
metodele și mijloacele ne
cesare impulsionării între-

‘considerate altfel atîta 
vreme cît mina Livezeni, 
cumulează după două de
cade peste 11 600 de tone 
restanță, iar mina Lonea 
aproape 11 100 tone. După 
încheierea ca rezultate po
zitive a primului trimes
tru, mina Aninoasa a 
dut din nou cadența 
Uzărilor ajungînd ca 
încheierea primelor d>uă 
decade ale lunii mai să 
acumuleze un minds de 
aproape trei ori mai mare 
decît minusul întregii luni 
aprilie. Cu rezultate sub 
nivelul sarcinilor planifi
cate a încheiat cea de a 
doua decadă și mina Vul
can, mina cu cele mai bu- gii activități economice din

■....................... ..... unitățile miniere. Trebuie
să se manifeste măi multă 
exigență față * de preocu
pările care există la nive
lul conducerilor colective 
pentru valorificarea tutu
ror posibilităților de creș
tere a producției de căr-

pier* 
rea- 

la

Dîlja și Uricani. 
cînd a trecut mai 
jumătate din tri
ll, iar realizările 
ce în ce mai sla

ne realizări din bazinul 
nostru carbonifer în pri
mul trimestru. De altfel 
nici minerii de la I.upeni 
nu stau mai bine, înre- 
gistrind la rîndul lor un 
minus de peste 6000 tone 
de cărbune. Cit despre

unitățile miniere. Trebuie

T

bune. Organele și organi
zațiile de sindicat, U.T..C 
consiliile oamenilor mun
cii vor trebui șă manifeste 
mai multă promptitudine 
in demararea unor acțiuni 
care să conducă la mobili, 
zarea fiecărui om al mun
cii, a fiecărei formații de 
lucru și sector pentru o 
activitate susținută la fron
turile direct, productive.

Numai printr-o unitate 
de acțiune a tuturor fac
torilor de conducere și de
cizie, prin măsuri ferme 
și hotărîte, prin autoexigen
ță exemplară față de pro
pria activitate și exigență 
sporită față de activitatea 
oamenilor din subordine, 
Combinatul, întreprinderi
le - miniere ale Văiț Jiului 
ver putea spori producția 
de cărbune, pășind astfel 
pe calea redresării activi
tății de extracție. Este o 
necesitate stringentă dic
tată d’e necesitățile mereu 

. Sporite ale economiei na
ționale. .

Pe urmele angajamentelor
(Urmare din pag. 1J

armăturHor TH-7. O altă 
scadență: combi'na care 
trebuia să lucreze în gale
ria de bază începtad din 
18 mai, funcționează doar 
de joi (20 mai — n.n.) De 
ce ? Ih ceea ce privește 
recondiționarea armături
lor, zilnic se rectifică, cu 
presa din dotare, 6 armă
turi, ceea ce înseamnă că 
pînă la 10 iunie va fi în
deplinită promisiunea șe
fului. de sector, Captarea 
apelor din zona estică a 
panoului 2 a fost făcută 
încă din 18 mai. Au fost 
plasate trei echipe de a- 
provizionare, care, lucrea
ză sub directa îndrumare 
a maiștrilor din schim
bul I. si asigură necesarul 
de materiale de susținere 
pentru toate schimburile. 
S-au primit conductele, 
tuburile fluorescente, ca
blurile și funiile necesare 

era

bul I a avut loc 
rea de lucru între 
iui Burlui, conducerile 
sectoarelor III și VI. Vă 
vom informa despre mă
surile stabilite.

Acțiunea noastră conti
nuă. După cum se poate 
vedea, cînd se acționează 
eu responsabilitate, 
pune „degetul pe 
situațiile dificile 
chiar nerezolvabile.

.simte, în ultimele două 
zile, o angajare mai res
ponsabilă pentru realizarea 
sarcinilor de- plan. Față 
de perioada precedentă, 
cînd realiza avansări în 
cărbune de 3 m, în ulti
mele zile acestea au cres
cut la 7 m. Este o dova
dă că sectorul VI trans
port se ocupă mai serios 
de această brigadă. De ce 
n-o fi făcut-o tot timpul? ......
Ieri, - la ieșirea din schim- țațele o confirmă.

intjlni- 
brigada

cînd se 
rană", 

nu-s 
Rezul-

pentru trolfi. Deci, nu 
greu !

IM. DÎLJA

in brigada condusă
Laurențiu Burlui se1. BALAN

I.M. Lupem. Ioan Kacso un brigadier cunoscut nu numai prin randamentele superioare obți 
nute în abataj mecanizat ci și prin grija dovedită pentru integrarea tinerilor în formația de lucru.

• GLASUL ROȚILOR 
I DE TREN... La Comple- 
• xul C.F..U Petroșani, din 
I inițiativa comitetului 
, tJ.Ț.C., s-a înființat o bri- 
I gadă artistică. Un grup de 
‘ tineri pasionați interpretea

ză „Glasul roților de tren", 
pe un text aparținînd ing. 
Rodica Ardeleanu. Regia 
este asigurată de actorul 
Mircea Zăbalou. Mult suc
ces j '

• GOSPODĂREASCĂ. 
In aceste zile, gospodarii 
complexului turistic pen
tru tineret Valea de Pești 
finalizează amenajarea u- 
nei crescătorii de iepuri și 
porcine. Crearea acestei 
gospodării anexe se îns
crie în efortul pentru au- 
toaprovizionare.
• EXCURSIE. Un grup NARI. Oficiul pentru pro-

de 44 tineri de la l.M. -«■- -•
Paroșeni petrec sfîrșitul a- 
cestei săptamîni intr-o fru
moasă excursie de două 
zile —• azi și mîine — pe 
ruta turistică Petroșani — 
Băile Hereulane —, Orșo-

de; bilete se soluționează 
ziliiic între orele 8—12.
• LA URICANI, s-au 

desfășurat în aceste zile 
ample acțiuni de înfrumu
sețare a orașului. Aupaî- 
ticipat peste 3 000 de ce
tățeni, precum și elevi din 
localitate, care au efectuat 
lucrări ca : fasonat pomi, 
vopsit garduri, curățat ri
gole, șanțuri, străzi etc. Va
loarea acestor lucrări se 
ridică la 2,5 milioane lei.
• RENOVARE. Magazi

nul alimentar nr. 29 din
... . , cartierul 8 Martie al ora-

familiile acestora. Cererile șului Petrîîa (responsabil,

va —- Tr. Severin — Tg. 
jiu — Petroșani. Al ți 41 
de tineri, elevi ai Liceului 
de matematică — fizică 
Petroșani, efectuează o ex
cursie, tot de două zile, 
pe îtinerariul Petroșani — 
Tg. Jiu — Hm. Vllcea — 
Curtea de Argeș si retur.
• PENTRU PENSIO-

bleme de muncă și ocro
tiri sociale Petroșani infor
mează că au sosit bilete 
pentru tratament balneo
climateric în trimestrul. 
III, pentru pensionari și

lă invităm

săBtâmînă
Se încheie o săptămînă 

.din programul Lunii ma
nifestărilor polițico-ideolo- 
gice, educative și sportive 
din Valea Jiului, organiza
tă de Consiliul municipal 
de educație politică și cul
tură socialistă sub gene
ricul „Laudă omului mun
cii și creației sale". Des
fășurată în această primă
vară în întîmpinarea Con
gresului educației politice 
și culturii socialiste, fie
care dintre i acțiunile aces
tei complexe manifestări 
este o contribuție la ai- 
dîncirea procesului de e- 
ducație ,și cultură, într-o 
nemijlocită legătură cu ac
tivitatea social-economică, 

. cu. perocupările de perfec
ționare profesională a oa
menilor muncii. In aceste 
zile ale sfîrșitului de'săp
tămînă manifestările cultu
ral-educative sînt orien
tate de criteriile diversită- ; 
tii, calității și atractivitd-

ASTAZI
• La întreprinderile mi

niere Dîlja (ora 10) și Pe- 
trila (ora 16); colectivele 
de oameni ai muncii se ta- . 
tîlnesc cu scriitori și re
dactori de ia revista „Con
temporanul". :
• O expoziție cu vîriz'a- 

re va fi' organizată (ora 
18) de Consiliul municipal

al sindicatelor și întreprin
derea de tricotaje, la casa 
de cultură din Petroșani.
• Sub genericul „Azi 

clubul vă aparține" la Lo
nea (ora 17) va vaca loc 
ziua sectorului Vili al l.M. 
Lonea. La cluburile din 
Uricani, Lupeni și la Casa 
de cultură din Petroșani 
sînt . organizate «eri cul
tural-educative pentru ti- 
neret.
• Astăzi (de la ora 8,30),

în sala Casei de cultură, 
are loc trecerea îrf revis
tă a formațiilor pionierești 
din școlile orașului Petro
șani, manifestare în cadrul 
căreia se va constitui și mi 
ansamblu de cîntece și 
dansuri. - t ,

MIIXE ■
• In sala‘de lectură de 

la casa de cultura din Pe
troșani la ora 10, copiii sînt 
invitați la o'„Dimineață de 
basme", •
• Mîine se încheie ..Pri

măvara pionieriei petroșă- 
nene", orgănjza.ă deț Con
siliul municipal al organi
zației pionierilor si Casa 
ponierilc-r și șoimilor pa- 
trei din Petroșani. De la 
ora 9 vor avea loc, la „Ură” 
det", concursuri culturai- 
artistice (cîntece patrioti
ce/ muzica populară și u- 
șpară, . dansuri . populare, 
muzică folk) și .. sportive 
(orientare turistică, jocuri 
distractive,;.ștafete aplicati
ve, „Bucătarul priceput").
• Fanfarele minerilor 

din Valea Jiului Vor sus
ține, mîine dimineață, în 
parcuri și pe terasa casei 
de cultură, concerte cu 
muzică de promenadă.

Mihail Mătușoiu) a fost I- 
gienizat și zugrăvit, iar mo
bilierul din dotare repa
rat. De ieri, magazinul a 
fost redeschis. (V. BELDIE)
• CONCURS. In ziuade 

20 mai a.c., stadionul jiul 
din Petroșani a găzduit fa
za pe oraș a concursului 
grupelor sanitare de Cru
ce Roșie. Au participat 
șapte formații din Petro
șani și una din Aninoasa. 
Primele trei locuri au fost 
ocupate în ordine de for

mațiile l.M. Dîlja,, I.C.P.M.C. 
și cartier Aninoasa. La 
înălțime au fost nu numai

formațiile participante, ci ’ 
și organizatorii. ' Tuturor 

l felicitări ! ■' r
• IMPORTANT. In zia-

- rul’ de mîihe vom publica 
,,Mersul trenurilor din star 
ița Petroșani, valabil de 
la 23 mal 1982 la 28 mai 
1983".

Rubrică realizată de
Constantin GRAURE
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! La cooperativa meșteșugărească „Straja^ Lupeni j

CALITATE ȘI EFICIENȚĂ!
I în prestările de servicii pentru populație *
Preocupări susținute 

pentru onorarea
cerințelor pieții

Cooperativa m.eșteșugă. 
reașcă „Straja" 
peni 
primelor patru luni 
activitate din ’acest 
cu realizări 
Citeva cifre sînt 
catoare în acest 
dpășirea .pianului pro- 

. ăh marfă cu 35G 000 
Iei, prestări de ’ servicii 
suplimentare către popu
lație în valoare de 
156 000 lei; 10,6 procente 
în plus la producția ne
tă ; obținerea unor în
semnate beneficii supli
mentare etc. Diversifica
rea producției, testarea 
eficientă a pieții, orien-

merită relevată preocu
parea de a desfășura pro
cesul productiv în lumi
na prevederilor noului 
mecanism economi co-fi- 
nanciar, adică întrebuin- 
țind cu eficiență mate- 

refolosibile, pro- 
ieftin o variată 

sortimentală, în 
conformitate cu cerin
țele modei și gustul pu
blic. Intre colectivele 
fruntașe în întrecerea so
cialistă amintim unitățile 
nr. 16 și 17 marochinărie, 
53 și 54 geamuri, 27 ate
lierul mixt, 31 optică, 28 
mecanică fină, 15 cizmă
rie, 23 ceasornicărie, 22 

tarea spre executarea u- —radio-Tv etc, conduse de 
nor repere necesare in
dustriei și, i-n special in
dustriei extractive din 
Valea Jiului, executarea 
unor lucrări la un nivel 
calitativ Superior, prom
ptitudinea onorării co
menzilor către beneficiari 
și populație, iată căile 
care au condus la valo
rificarea superioară a po
tențialului creativ- al ce-, 
lor 420 de 
din cele 58 de 
din Lupeni, Vulcan și 
Uricani. De asemenea,

V_________ _________

din Lu- 
a încheiat bilanțul 

de 
an 

remarcabile, 
edifi- 
sens :

fneșteșugari 
unități

■J, Ni se pare firesc ca, fe
meie fiind, Roza Istrate, 
contabilă șefă a coopera
tivei să țină parte femei
lor, dar de aceeași părere 
este și președintele co
operativei, economistul 
Constantin Adăniuț. Iată 
însă că spiritul afectivită
ții este susținut de argu
mente convingătoare, via
bile. _

exemplu, conti- 
-IHtă. dialogul cu noi conta, 
bila șefă, în cadrul corn- . 
plexului cooperației * meș-

. rialele 
ducînd 
gamă

întreprinzători și 
organizatori pre- 
Costică și Pe- 

Tolea, Teodor și

șefi 
buni 
cum 
trică 
Gheorghe Roșu, Petre 
Căldărar, Eugenia Hăi- 
san, Dumitru Liiț, Rodi- 
ca Mikloș, Gheorghe IIo- 
ca, Fiorea Oprea și alții.

Din activitatea rodnică 
și plină de satisfacții, 
desfășurată de meseria
șii cooperativei „Straja", 
am surprins citeva as
pecte revelatorii in a- 
eeastă pagină.

In atelierele cooperativei o atenție deosebita este acordată calității lucrărilor si încadrării in 
termenele planificate. Așa este păstrat renumele colectivului printre beneficiarii din localitate.

Realizarea indicatorilor 
economici pe 4 luni (1982)

Plan 
mii lei

Realizat 
mii iei Procente

Producția marfă 11 400 11 756 103
Prestări servicii 4 900 5 056 103
Producția
globală v 10 700 10 952 102
Livrări 2 200 2218 101
Mobilă 170 195 114
Încălțăminte 400 453 113
Confecții 2 600 3 121 120
Tricotaje 40 80 200
Producția netă 4 390 4858 110,6
Beneficii 413 423 102

UN COLECTIV „DE MILIOANE1

STRĂLUCIREA 
'ĂTĂRII DE AUR"

tețugărești din Vulcan a- 
vem mai multe unități con
duse de tinere femei care 
dovedesc destoinicie și spi
rit gospodăresc, Unitatea 
de încălțăminte era condu
să de un bărbat, comenzi
le și reparațiile dacă reu
șeau să cumuleze pe lună

lei. A fost nu- 
nu demult, Ro-

Aspect de muncă din cadrul unității de maro
chinărie din Vulcan, aparținind de Cooperativa „Stra
ja" din Lupeni.

10—12 000 
mită șefă, 
dica Mikloș, femeie tînără, 
cu trei copii. Dincolo de 
problemele de acasă, aeeas- ? 
tă femeie a demonstrat că 
rezultatele ‘ economice sînt 
pe măsura preocupărilor 
unitatea și-a triplat cifra 
realizărilor. ??■-

De la 15 000 lei, ci
fră rec o r d înainte, 
"iiitatea nr, 15 Incălțămin-

■ a ajuns la 43 000. Cum ? 
lăspunde însăși ' Rochea"

Ca să ai „vad", de- 
cum te comporți cu 

ienții, trebuie să-i atragi 
-in lucrări de calitate/ e- 
ecutate cu promptitudi- 
e. Sintenj tot 5 meseriași, 
ar acum se lucrează e- 
•etiv opt ore. Cu respori- 
ibilitate.
Aceleași cuvinte de lau- 

ă se cuvin și altor or- 
•mizatoare ale procesului

de producție din acest 
complex sau din alte uni
tăți. Intre cele mai capa
bile șefe de unități le-am 
iminti pe Elena Iancu 
(foto, nr. 37), Eugenia Hăi- 
san (optică, 31) și Mariana 
Manea (croitorie femei, 4). 
In ultima unitate, din cele 
10 croitorese, majoritatea 
tinere, multe s-au/ califi
cat la locul de muncă. Și 
deși cotate cu mâi puțină 
experiență, profesională, nu 
duc lipsă de clientelă.

Georgeta Merticard, 
Magdalena Rădoi, Măndița 
Zaharia sau Margareta A- 
bela, remarcă șefa de uni
tate, sint recunoscute prin 
pricepere. Onorează cum 
se cuvine „brățara de aur".. 
Cînd dai dovadă de interes ® 
față de meserie, cînd lu
crezi cu fantezie și origi
nalitate, nu se poate 
duci lipsă de cliente.

Simplu, convingător, 
iele de femei de la 
operativa meșteșugărească 
„Straja" demonstrează că 
nu sînt mai prejos tleeîț 
colegii lor de muncă. Dim
potrivă, de multe ori, nu 
ratează șansa de a-i depăși.

să

,Su_ 
co-

— Cum fermoare ? — 
adresăm întrebarea lui 
Fetru Căldărar, șeful ate
lierului mixt din Lupeni, 
al cooperativei 
Despre 
este un 
de aur și cu multă ima
ginație 
ani lucrează în coopera
tivă. Acum are 39. -I .;

— Noi facem ce ne ce
re piața, ba chiar ne stră
duim să venim în ajuto
rul minerilor din Vale. 
Confecționăm, în coope
rare, plasă de sîrmă, pa
nouri sudate pentru aba
tajele cu complexe meca
nizate. De asemenea, asi
gurăm pentru I.F.A. Vîs- 
coza Lupeni capacele de 
răsucit bobine; mai ief
tine, mai trainice decît 
cele produse de alții. Din 
plasiic cu inserție meta
lică. Asigurăm, totodată, 
repararea și revizia auto
turismelor proprietate 
personală și de stat.

—i Cu fermoarele cum 
e?

— Intr-o discuție cu un 
prieten, âeestâ .îmi arăta 
fermoarul defect. „Uite, 
fermoare să faceți voi, 
dar nu, ca ăsta, defecte". 
Și cum Știam că sînt cău
tate,-’ he-am pus în gînd 
și-am realizat o instala
ție —■ în afara orelor de 
program — care va pro
duce... fermoare.

In acest,, atelier s-au 
făcut;’ chiar nasturi, se 
confecționează „aragră
tare", se folosesc sîrma, 
metalul, masele plastice, 
dar, atenție, în producție 
de - serie. Intr-un spațiu 
mic, pornind. în 1963, de 
la "o producție lunară de 
12 066 lei, s-a ajuns la 
peste un milion, deși pia

„Straja".
el ni s-a spus că 
meseriaș cu mîini

tehnică. De la 14

nul prevede 750 000. Cu 
utilaje moderne, multe 
confecționate de muncito
rii atelierului. Dar cine 
sînt ei ? Foarte multi ti
neri între iței 85, ba chiar 
fetele predomină. Foarte 
mulți calificați la locul 
de muncă. Anul trecut — 
30. in acest an vor mai 
primi calificarea 24 de 
lăcătuși și sudori. Intre, 
cei m »i buni ne numără: 
Marin Bădău. Aurica Șui 
de la „aragrătare", Eleo
nora Iuhasz, Maria Cor
dea, Margareta Crișan, 
Maria Nagy, Mihai Vină 
și Laszld Szolat de la 
„plasă", apoi Tiberiu Ko- 
vaes, Marin i’îrvoîu -> 
Elena Lăcătuș, de la „pa
nouri sudate", mecanicii 
auto Luciân Boca și E- 
milian Istrate, tinichigiul 
auto Petru Bujor, iar de 
la secția „mase plastice", 
Elena Botaș și Lavinia 
Maravela. - ' ,

—■ Ne-am gîndit ... să 
dezvoltăm sectorul do 
mase plastice, să extindem 
atelierul 
remarcă 
Ne vom 
dustrie, 
dată cu

de lăcătușeric. 
șeful atelierului, 
axa. pe mica in- 
colaborînd toto- 

întreprinderile 
miniere. Ne gîndim să 
punem în funcțiune o for
jă mare și cile altele.
. ' Așadar un colectiv „de 
milioane". Un. colectiv 

.care. se străduiește să-și 

..valorifice potențialul ere* 
a'ti'v, atu prin produce
rea unor sortimcnte nece. 
sare comerțului,l- cit . ? și 
prin colaborarea cu vred
nici mmeu ai văii •Jiu
lui.

1 Efort ^creator fertil,/pare- 
oferă satisfacții deosebite. 
5n realizarea și depășirea 
sarcinilor de plait.'

Pagină realizată «le Ion VULPE

Vicepreședintele coope
rativei „Straja", Gheor
ghe Ciobanii, ne-a îndem
nat să-i cunoaștem pe 
frații Tulea — „niște am
bițioși fără pereche". Pro
dusele de marochinărie 
executate în atelierele 
conduse de ei au cucerit 
deja piața . republicană. 
La contractări, beneficia, 
rii „se înghesuie" să în
cheie contracte pentru 
genți, mape, poșete, sa
coșe, plase, genți pliante 
etc, executate la coopera
tiva „Straja". Care să fie 
motivul ?

— Ne străduim să fim. 
subliniază Costică Tolea, 
cu un pas înaintea, mo
dei. Testăm gustul pu
blic și „ieșim" înaintea 
altora cu produsele noas

tre. Să mai menționez 
faptul că, pentru mai bi
ne de 80 la sută din pro
ducție, apelăm la mate
riale refolosibi le, din pie-

unde va dispune de spa
ții mai mari și 
moderne.

Numai atelierul 
rieani — Lupeni

utilaje

din U- 
execută

CU U M
ÎNAINTEA MODEI

PAS

le și înlocuitori. De ase
menea, asigurăm la sedi
ile atelierelor vopsitorii 
și reparații de haine de 
piele. Deviza? noastră es
te „calitate și promptitu
dine". In curînd atelie
rul din Lupeni se va mu
ta în noul centru civic,

lunar lucrări în valoare 
de 570 000 lei, față de 
350 000 planificat. Intre 
cele mai bune lucrătoare, 
fiindcă ele domină, se 
numără : Vasilica Anghe- 
lina, Eleonora Banj’ai, E- 
lisabeta Venter din Uri
cani, Ruxandra Foamete, 
Rodlca Olarii, Maria Chi-

rdă, Mariana Kovacs din 
Lupeni, la Care se adau
gă ion Pîrvu și Ion Cor
ci aș.

— Preocupărilor ■ celor 
doi frați, de a figura 
materia primă și a crea - 
modele noi, intervine vi
cepreședintele cooperati
vei, li se adaugă înal
tul profesionalism al lu
crătoarelor și colegilor lor 
de muncă, calitatea fără 
cusur a produselor de 
marochinărie și ritmul 
constant al depășirilor 
lunare. Intr-adevăr, co
lectivele atelierelor de 
marochinărie își respec 
tă, cu i 
Și astfel confirmă, o dată 
în plus, că se 
mereu printre fruntașii. 
cooperativei.

I
I
I
I 

mărie își respec- | 
prisosință deviza. I 

"ma, o dala . 
vor afla I 
fruntașii • î 
.—J
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De asemenea, s-a hotă
rit alegerea tovarășului 
Gheorghe Stoica, membru 
al C.C. al P-CJL, prim- 
secretar ai Comitetu
lui județean Vrancea al 
l’.C.R., ut funcția de se
cretar al C.C. al P.C.R.

Comitetul Central al 
Partidului Comunist Ro- “ 
mân și-a însușit propu
nerile Comitetului Poli
tic Executiv cu privire la 
reorganizarea guvernului Și 
a adoptat următoarele mâ_ 
suri :

— Eliberarea tovarășului 
Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., din 
funcția de prim-ministru 
ai guvernului și desemna
rea șa ca vicepreședinte al 

.Consiliului de Stat.
— Desemnarea tovarășu

lui Constantin Dăscălescu, 
i.i-ni.iu al Comitetului 
Politie Executiv ăl C.C. al 
i'.C.ii., pentru funcția de 
țir m-ministru al guvernu
lui. ! ' A * '

t imitatul Central a apro
bai propunerea Comitetu
lui Politic Executiv ca, în 
vhior ținînd seama de ne- 
ce ităiile unui control mai 
riguros asupra activității 
ministerelor, miniștrii să

de vice prim-miniștri al guvernului,
guvernului. *

—» Comitetul Central a 
hotărit eliberarea tovară
șului Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al 
P.C.R., din funcția de vice- 
prim-ministru al guvernu
lui și de ministru ăl co
merțului exterior și coope
rării economice internațio
nale, urmînd să primeas
că alte însărcinări pe 
linie de partid și de stat, 
și a tovarășului Emil Bo
bu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, se- unanimitate, 
cretar al C-C. .al P.CR., ~ 
din funcțiile de viceprim- 
ministru al guvernului și 
de președinte al Consiliu
lui Național al Agricultu
rii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodări
rii Apelor, care a primit 
alte însărcinări pe linie de 
partid.

—■ Comitetul Central a 
aprobat desemnarea în 
funcția de viceprim-minis- 
tru al Guvernului a tovară
șilor Gheorghe Petrescu, 
Ludovic Fazekaș, Gheor
ghe Stoica, Alexandrina 
Găinușe.

Comitetul Central a fă
cut, de asemenea, recoman
dări cu privire la 'unele

Comitetul Central a luat 
în discuție unele abateri 
grave de la prevederile le
gii comerțului exterior și 
do la disciplina financiari 
comise de tovarășul Nico
lae Iosif, director general al 
grupului de întreprinderi 
pentru producția de , va
goane i— Arad și a hotă
rî! excluderea sa din ria
dul membrilor C.C. la 
P.C.R.

Toate propunerile pre
zentate Comitetului Cen
tral au fost aprobate in

In încheierea lucrărilor 
ședinței de lucru, tovară
șul NICOL A E 
CEAUSESCU a subliniat 
că măsurile organizatorice 
adoptate urmăresc înde
plinirea în mai bune con
diții a rolului partidului 
în conducerea societății, în 
înfăptuirea neabătută a. 
Programului de edificare 
a socialismului și comu
nismului în România," In 
același timp, măsurile a-' 
doptate au în vedere — a 
arătat tovarășul Nicolăe 
Ceaușeșcu — îmbunătăți
rea activității guvernului 
în soluționarea probleme
lor economice, întărirea 
ordinii și răspunderii a-

paratului de stat privind 
aplicarea riguroasă a ho- 
tărîrilor partidului șl » 
legilor țârii, mal buna cu
prindere a problemelor» 
întărirea controlului ș! ac
tivității do coordonare a 
diferitelor sectoare de 
munci. S-a cerut tuturor 
cadrelor să manifeste o 
grijă statornici pentru a- 
părarea și dezvoltarea avu
ției naționale, pentru creș
terea' operativității și efi
cienței activității în toate 
domeniile vieții economi- 
co-sociaîe. Arătînd că nu 
se poate îngădui nimănui 
încălcarea legilor și a nor
melor de activitate pro
prii societății noastre, se
cretarul general al partidu
lui a cerut tuturor cadre
lor de partid șf de stat să 
depună toate eforturile 
pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce Ie 
revin lâ fiecare îoc de 
muncă, să dovedească în 
întreaga lor muncă și via
ță o înaltă ținută politică 
și morală, principialitate 
și fermitate comunistă, 
pentru îndeplinirea neabă
tută a hotărîrilor Congre
sului al XII-lea, a politi
cii generale a partidului 
și statului nostru, de în 
flcrire multilaterală 
României socialiste

Sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușeșcu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii • Socia
liste România, președintele 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, vineri 
a avut loc ședința Birou
lui Executiv al Consiliu
lui Național al F.D.U.S. ■

Biroul Executiv al Con-

Festivitatea
Gheorghe

siliului Național al Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste a aprobai 
în unanimitate propunerile 
Comitetului Central at 
Partidului Comunist Român 
privind componența Gu
vernului Republicii Socia
liste România.

Biroul Executiv a hotă
rî! ca propunerile să fia 
supuse aprobării Marii A- 
dunări Naționale.

decorări
tovarășului

Tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a înmînat, vineri, în 
cadrul unei festivități care 
a avut loc la Palatul Ma
rii Adunări Naționale, Or
dinul „23 August" clasa I 
tovarășului Gheorghe Pop, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comite
tului județean Maramureș 
al P.C.R., pentru contribu
ția adusă la înfăptuirea 
politicii partidului și sta
tului de făurire a societă-

țn socialiste multilateral ■< 
dezvoltate în patria noas
tră, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 60 de ani.

La festivitate au parti
cipat tovarășa Elena 
Ceausescu, tovarășii Cons
tantin Dăscălescu, alți to
varăși din conducerea 
partidului și statului.

Inmînțnd înalta distinc
ție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a felicitat căl
duros pe sărbătorit.

■ Tovarășul Gheorghe Pop 
a mulțumit; pentru înalta 
distincție ce i-a fost 
cordată.

sesiunii
Marii Adunări Naționale

IUM.UUH

FILME

13,30
18,35

r&rmoM fin pe?. tl

ua sesiune specială a Adu
nării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite con
sacrată dezarmării.

Luînd cuvîntul, la pri
mul punct de pe ordinea de 
zi, tovarășul Ilie Verdeț a . 
spus:

„în legătură cu hotărîrea 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân, care vizează măsuri 
privind componența și îm
bunătățirea activității gu
vernului și pentru a da 
posibilitatea ca Marea A- 
dimara Națională să deli
bereze și să hotărască asu
pra acestor măsuri, depun 
mandatul Consiliului de 
Miniștri cu care a fost în
vestit forul legislativ al 
țării în actuala legislatură.

* Rog Marea Adunare Națio
nală să accepte această ce
rere".

Marea Adunare Naționa
lă a aprobat în unanimita
te depunerea mandatului 
Consiliului de Miniștri.

S-a trecut la cel de-al 
doilea punct de pe ordinea 
de zi — alegerea Consiliu
lui de Miniștri.

în numele Marii Adunări, 
Naționale, președintele fo
rului legislativ al țării a 
rugat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene-

ternice aplauze a luat cu
vîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, secretar general 
al Partidului < Comunist 
Român, președintele 

., Republicii Socialiste' Româ
nia. care, în numele C.C. 
al P.C.R. și al Biroului E- 
xecutiv al Consiliului Na
țional al FJJ.UjS., a pro
pus pe tovarășul 
Constantin Dăscălescu pen
tru funcția de prim-minis- 
tru ai Guvernului Repu
blicii Socialiste România.

Supusă votului Marii A- 
dunări Naționale, propu
nerea formulată de tovară

șul Nicolae Ceaușeșcu a fost 
aprobată în unanimitate.

în continuare, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, pri
mul ministru-al guvernului, 
a prezentat propunerile 
privind alegerea prim vi- 
ceprim-miniștrilor, vice- 
prim-miniștrilor și membri
lor Consiliului de Miniștri. 

In unanimitate. Marea 
Adunare Națională a ales 
Consiliul de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
in componența prezentată. 

Primul ministru 
apoi, cuvîntul.

Trecindu-se la 
trei de pe ordinea 
privind unele
în componența Consiliului 
de Stat, din împuternicirea 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 

ral al Partidului Comunist și a Biroului Executiv 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Romania, 
să ia cuvîntul.

Intimpinat cu vii și pu-

a luat.

punctul 
de zi, 

modificări

Consiliului Național 
Frontului 
Unității . 
ședințele

Democrației
Socialiste,

al 
al
Și

pre- 
Marii Adunări

Naționale a propus ca to
varășul Ilie- Verdeț să fie 
ales în funcția de vicepre
ședinte al Consiliului de 
Stat. Propunerea a fost a- 
probată în unanimitate.

In această calitate, tova
rășul Ilie Verdeț a depus 
jurămîntul de credință și 
devotament față de Repu
blica Socialistă România.

Marea Adunare Naționa
lă a aprobat, apoi, elibera
rea tovarășei Alexandrina 
Găinușe din funcția de 
membru al Consiliului de 
Stat, în legătură cu alege
rea sa c* viceprim-mînis- 
tru al guvernului. ’

Forul legislativ suprem 
al țării a aprobat cererea 
de renunțare la calitatea 
de deputat adresată Birou
lui M.A.N. de tovarășul 
Iosif Nicolae, ales în cir
cumscripția electorală nr. 
5 Chișineu-Criș, județul 
Arad.

La următorul punct al 
ordinei de zi, tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, a dat 
citire mandatului delega
ției Republicii Socialiste 
România la cea de-a doua 
sesiune specială a Adu
nării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite, 
consacrată dezarmării.

In mandat se arată 
delegația țării noastre 
sarcina de reafirma
promova cu consecvență 
concepția umanistă și pro
fund constructivă a pre
ședintelui Nicolae

că
are

Și

Ceaușescu în problemele 
dezarmării, poziția și pro
punerile concrete ale 
României privind creșterea 
încrederii între state, tre
cerea la măsuri practice, 
eficiente pe calea dezan
gajării militare, opririi 
cursei înarmărilor, dezar
mării, și în primul rînd 
a dezarmării nucleare, re
luarea politicii de destin
dere, sporirea securității 
internaționale și consoli
darea păcii în întreaga lu
me, .... • •

Marea Adunare Naționa
lă a aprobat în unanimi
tate propunerile' pe care 
delegația țării noastre le 
va prezenta la această se
siune, in spiritul orientă
rilor stabilite de Congre
sul al XII-lea al partidu
lui, propuneri ce reflectă 
voința României de a con
lucra cu celelalte State, de 
a-și aduce întreaga contri
buție la luarea unor hotă- 
rîri care să răspundă pe 
deplin așteptărilor și do
rinței popoarelor de a trăi 
într-o lume fără arme și 
fără războaie.

In încheiere, președintele 
Marii Adunării Naționale 
a arătat că celelalte pro
iecte de legi înscrise pe 
ordinea de zi urmează a 
fi examinate, în continua
re, de comisiile perma
nente și supuse dezbaterii 
M.A.N. într-o viitoare șe
dință în cadrul actualei 
sesiuni.

(Agerpres)

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Întîlniri tîrzii; 
Unirea; Mondo umano.

LQNEA: Maria Mi
rabels,.. .

ANINOASA: întoar
cerea la dragostea din-

VULCAN — Laceafl- 
rul: Legătura de singe, 
I-1I.

LUPENI — Cultural: 
Saltimbancii; Muncito
resc : Corleone.

URICANI: Toată lu
mea e a mea, I-II.

11,00 Telex.
11,05 Din marea carte 

a patriei — „Sta
tornici pe acest 
pănțint“.

11,30 Festivalul muzi
cii românești — 
lași, mai 1982.

12,10 Teatru TV.: „Fi
lonul" de Valentin 

Muntean u.
La sfîrșit de săp- 
tămînă.
Săptămîna politi
că.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Foarte bine!
Teleenciclopedia. . 
Muzică popa -'- >, 
Film serial: yliu- " 
mini și umbro". 
(Episodul 12). 
Telejurnal. Sport

22,00 Varietăți de sân-. 
bătă seara.

21,40

TRATAMENT COMUN 
. Cind anul trecut i-a 
fost suspendat permisul 
de conducere pe două 
luni șj i s-â aplicat a- 
menda de 500 de lei pen
tru conducere sub in
fluența băuturilor alco
olice, Petru Pîrvu (2 HD 
1291) a avut o atitudine 
ireverențioasă față de a- 
gentul de circulație. Iată 
că nu a trecut nici un an 
și tratamentul trebuie să 
i se repete, deoarece in 
data-de 17 mai a fost gă
sit din nou conducînd 
sub influența alcoolului. 
Aproape același trata
ment (pentru aceeași me
teahnă 1) a fost aplicat 
și in cazul lui Ioan A- 
frentoaie, conducător auto 
la U.M.T.C.F. Uricani, că
ruia, ca profesionist . i-a 
fost suspendat permisul 

ode conducere doar pe 
lună.

GRABA STRICA 
TREABA

In mare grabă, 
conducători. auto „î 
să mai respecte regulile

unii 
,uită“

de circulație. Așa au riL ' 
mas fără permis de con
ducere pentru două luni 
Vasile Bogdan,, Dumitru 
Burlacu, Ilie Cfrstoc și 
Viorel Bogdan. Toți s-au 
grăbit. Nu, au acordat ' 
prioritate de trecere sau 
au intrat în depășiri ne
regulamentare, îacurcînd 
partenerii de trafic. A» 
menzile aplicate in aces
te cazuri poate U va tem
pera pe viitor, constituind | 
un exemplu și pentru 
ceilalți conducători auto 
care au asemenea obi
ceiuri.
• Reamintim tuturor 

conducătorilor auto care 
nu au efectuat^ revizia 
tehnică anuală că a mai 
rămas o singură «ăptă- 
inînă pînă la 31 mai, ol- ! 
tima zi pentru efectua
rea acestei obligații le- I 
gale. . ' ; |

>.L Duminică, 23 mai a.c. , 
este permisă circulația 1 
autoturismelor proprieta
te personală înmatricula
te sub . număr FAR A
SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circu

lație al miliției 
municipiului Petroșani
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