
Ședința PZIOLET/1R/ DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA !

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

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 8 
avut loc ședința Comitetului 
cutiv al C.C, al P.C.R. Au 
membrii Biroului "Permanent 
lui Suprem al Dezvoltării Economice 
Sociale și Guvernului Republicii Socialis
te România.

In cadrul ședinței, au fost dezbătute 
și aprobate Raportul și Comunicatul cu 
privire la îndeplinirea 
unic de dezvoltare < 
Republicii Socialiste 
1982.

Comitetul Politic 1 
că activitatea desfășurată pentru înde
plinirea prevederilor planului pe 1982 a 
avut loc în condițiile continuării 
turilor clasei muncitoare, țărănimii 
telectualității, ale tuturor oameni lot
cii, fără deosebire de naționalitate, 
uniți în jurul partidului, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
rțenty. realizarea obiectivelor Congresu
lui al XII-lea al partidului privind trece
rea la dezvoltarea intensivă a economiei 
și realizarea unei calități superioare în în
treaga viață economico-socială, creșterea 
productivității muncii și a eficienței eco
nomice.

S-au înregistrat rezultate bune în con
solidarea realizărilor obținute în dezvol
tarea economică a țării, în creșterea cu 
prioritate a unor sectoare de activitate, in 
progresul mai rapid al bazei proprii ener
getice si de materii prime, reducerea con
sumurilor de materii prime, combusti
bili și energie, valorificarea superioară a 
resurselor materiale și de muncă.

februarie, a 
Politic Exe- 
luat parte 
al Consiliu-

Și

i planului național 
economico-socială a 

România pe anul

Executiv a apreciat

efor- 
și in- 
inun- 
strîns

întieprinderile, centralele, organele 
de conducere economică au acționat cu 
mai multă hotărîre pentru soluționarea 
problemelor și învingerea greutăților de
terminate, îndeosebi, de 
economice mondiale. Ca 
anul precedent, au fost 
importante la producția 
gricolă.

S-a relevat că, prin 
nei activități eficiente, producția indus
trială a crescut în 1982, față de anul pre
cedent, obținîndu-se o reducere continuă 
a cheltuielilor materiale, ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produselor, ac
celerarea procesului de înnoire a acesto
ra. S-a evidențiat, totodată, faptul că. în 
anul 1982, productivitatea muncii a cres
cut, constituind un factor activ în spori
rea producției industriale, în creșterea e- 
ficienței ei.

S-a apreciat, de asemenea, ca o rea
lizare deosebită, obținerea unei producții 
de circa 1 000 kg cereale boabe pe locui
tor, realizîndu-se astfel unul din obiecti
vele importante ale programului de dez
voltare și modernizare a agriculturii 
noastre socialiste.

O activitate remarcabilă s-a desfășu
rat în domeniul cercetării științifice, teh
nologiei și introducerii progresului tehnic, 
care a fost orientată îndeosebi spre solu 
ționarea problemelor ridicate de dezvol
tarea economică și socială, în toate ramu
rile, in vederea creșterii calității și spo
ririi eficienței în toate sectoarele. De a- 
semenea, s-au dezvoltat învățămintul.

influența crizei 
urmare, față de 
obținute creșteri 
industrială și a-

desfășurarea u-

(Continuare în pag. a 4-a)
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ȚĂRII Cfr MAI MULT CĂRBUNE!

în prima zi de aplicare a noului program de lucru,
a măsurilor stabilite de conducerea partidului

CEA MAI MARE PRODUCȚII 
ZILNICĂ A ANULUI

' Străduindu-se să onore
ze prin vrednice fapte de 
muncă apropiata sărbătoa
re a ceferiștilor, oamenii 
muncii din stația C.F.R. 
Lupeni raportează cu min- 
drie îndreptățită 
zări deosebite în 
lună a anului. S-au 
șit sarcina statică 
puncte, indicatorul 
expediate'" cu 3010 tone și 
s-a redus media de stațio
nare cu 67 minute/vagon, 
iar soldul mediu orar cu 
33 de vagoane, realizîn
du-se totodată o regulari
tate de 100 la sută.

De la Et-iil Vitan, secre
tarul organizației de partid, 
aflăm că printre cei care 
și-au adus o contribuție 
deosebită la aceste succe
se se numără Alexandru 
Olah, Constantin Surmei, 
Petru Daj si Dumitru Sa- 
vu. (R. TAVIAN).

reali- 
prima 
depă- 

cu 0,30
„tone

Nivele de vîrf ale ex
tracției. Ca o materializa
re a condițiilor organiza
torice noi în care se des
fășoară munca minerilor, 
producția primei zile de 
lucru în programul de 8 
ore s-a încheiat la sectorul 
III al I.M Livezeni cu o 
depășire de 286 tone de 
cărbune. Nivele de . vîrf 
ale extracției și randamen
telor au fost obținute 
abatajul dotat cu 
plex mecanizat în 
lucrează brigada 
de Petru Scrădeanu, 
unde, practic, provine de
pășirea amintită.

în 
com- 
care 

condusă 
de

De la nerealizări, la 
plusuri de cărbune. în 
prima zi de lucru în noul 
program, la sectorul III 
al I.M. Lonea s-au extras 
cu peste 300 tone de căr
bune mai mult decît media 
zilnică a realizărilor în 
luna ianuarie. Au fost re
alizate astfel, peste planul 
zilnic, 140 tone de cărbu
ne, prin contribuția unor 
puternice brigăzi cum sînt 
cele conduse de Rusu Va
sile III, loan Cojocaru, 
Carol Repaș și Dragoș Te
leagă.

Măsurile analizate și a- 
doptate de Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al 
P.C.R. cu cadre de con
ducere, specialiști și mun
citori din industria mi
nieră și geologie, măsuri 
dezbătute in adunările 
reprezentanților oameni
lor muncii și concretiza
te la specificul fiecărei 
întreprinderi miniere din 
Valea Jiului, prin pro
punerile formulate de 
participanții la dezbateri 
și-au dovedit utilitatea 
și necesitatea prin rezul
tatele înregistrate încă 
din prima zi de la aplica
rea lor. La 
mei zile de 
program — 
Combinatul 
Jiului a înregistrat 
mai mare producție 
trasă 
acest 
tone 
tirea
ilor necesare aplicării cu 
succes a măsurilor adop
tate a condus la toate în
treprinderile la o crește
re substanțială a produc
ției zilnice chiar dacă u-

a pro- 
Cele mai 

depășiri 
de . plan 
februarie 

colecti-
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încheierea pri- 
lucru cu noul
7 februarie — 
minier Valea 

cea 
ex- 

într-o singură zi în 
an — peste 35 000 

de cărbune. Pregă- 
temeinică a condiți

nele nu s-au ridicat încă 
la nivelul prevederilor de 
plan.

îmbunătățirea plasării 
la abatajele cu pondere 
în producția totată a în
treprinderilor — la mine 
cum sînt Lonea, Vulcan 
și Lupeni — s-a făcut re
simțită în îndeplinirea și 
depășirea, chiar 
ducției zilnice, 
mari realizări și 
ale prevederilor 
ale zilei de 7 
le-au înregistrat
vele întreprinderilor mi
niere Petrila și Uricani 
care au obținut produc
ții suplimentare de 701 și, 
respectiv, 325 tone de căr
bune, dovadă elocventă 
a seriozității cu care a 
fost privită această acți
une deosebit de impor
tantă atît pentru mine
ritul Văii Jiului cit și pen
tru economia noastră na
țională.

Sigur, realizările 
teau fi și mai mari 
și conducerile unor 
treprinderi miniere 
acordat o mai mare
ție plasării fronturilor 
de lucru cum este cazul

minei Bărbătcni. O ase
menea deficiență, care 
se datorește și număru
lui mare de nou înca
drați care nu au încă 
experiența necesară, va 
fi remediată în curînd. 
Mina Bărbăteni dispune 
de 12 abataje cameră în 
care nu se lucrează deo
camdată decît într-o a- 
ripă. La mina Paroșeni, 
a intrat în funcțiune la 8 
februarie, o nouă capa
citate cu o producție de 
600 tone pe zi, capacitate 
de producție în care s-au 
executat probele tehno
logice în noaptea de 7 fe
bruarie.

Un domeniu de activi
tate asupra căruia trebuie 
să ne sporim preocupări
le în perioada 
următoare este
tea de suprafață, cu toa
te problemele ei.

imediat 
activita-

pu- 
dacă 

în- 
ar fi 
aten-

Ing. Gheorghe FEIER, 
șef serviciu urmărirea 

și pregătirea producției

(Continuare în pag. a 2-a)
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Minerii sînt oameni

de 
luni, 
Pe-

minerești

care noul

Brigadierul Nicolae 
Toma, alături de șeful 
de schimb Sabin Prața 
și ortacii Gheorghe 
Ciurariu și Eugen Fe- 
chete, componenții li
nei brigăzi frunta
șe a sectorului III de 
la I.M. Dîlja.

Realizări de excepție 

și ieri, în schimbul I

Sectorul III al I.M. Uricani

Certitudini ale vredniciei :

Cu cele 5 051 tone 
cărbune extrase 
mina centenară din 
trila înregistrează recor
dul absolut în ceea ce pri
vește producția zilnică. De 
remarcat faptul că astfel 
plusul de cărbune obți
nut de la începutul anu
lui se dublează, numai 
după prima zi de lucru a 
programului de lucru de 
8 ore, atingînd 2 400 to
ne. în acest fel se de
monstrează temeinicia 
acestui program, adoptat 
ds mineri, cu scopul de 
a spori baza energetică a 
țării și de a contribui la 
bunăstarea familiilor lor. 
Toate sectoarele minei 
și-au onorat cu prisosin
ță sarcinile de plan, cele 
mai mari cantități extra
se suplimentar aparținind 
sectoarelor II (246 tone), 
V (263) și IV (321).

— Mobilizarea exem
plară a tuturor formați- 
ilcr de lucru, subliniază 
toi arășul Tiberiu Svo- 
beda, secretar, adjunct cu 
prcbleme de propagandă 
a] comitetului de partid 
pe mină, a determinat plu
suri de producție 
fiecare schimb, cel 
treilea înregistrînd 
adevărat record —
436 tone. Să nu uităm în
să că, la obținerea aces
tor succese și-a adus con
tribuția întregul colectiv 
al minei : formațiile de 
aprovizionare, transport 
și servire electromecani 
că au răspuns cu proinp

pe 
de-al I

un j 
plus •

Ion VULPE

(Continuare in pag. a 2-ai
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februarie a.c. 
în biroul lui 
Spînu, șeful 

1 al minei Lu-

Marți, 8 
discutăm 
Gheorghe 
sectorului 
peni despre bilanțul pri
mei zile cu program de 
lucru de 8 ore.

— Dorim, ne spune șe
ful de sector — ca ade
ziunea noastră la comple
xul de măsuri adoptat de 
conducerea partidului să 
se regăsească in faptele 
noastre, in rezultatele pe

care le vom obține, prin 
care vom dovedi 
jele noului 
lucru, vom 
țea măsurii 
conducerea 
nostru". Rezultatele 
pre care amintea 
rul subinginer s-au 
semnat după prima 
lucru; cele peste 
de tone extrase luni, —■ 
cu 30 mai mult decit pla
nul —, productivitatea

ona n ta- 
program de 

dovedi juste- 
inițiate de 

partidului 
des-
tînă-
con- 
zi de

650

în cărbune depășită
100 kg / post suit dovezi 
certe că minei ri sectoru- 

' lui au pus vîrtos umărul 
în cele trei schimburi.

Care este concluzia ce 
se desprinde după pri
ma zi de lucru cu schim
buri de opt ore la secto
rul 1 ? Părerea șefilor

Ioan Al. TĂTAR

I

(Continuare în pag. a 2-a)

încheind schimbul 1 al 
zilei de ieri cu aproape 
1 000 tone de cărbune ex
trase, colectivul I.M. Uri- . 
câni a creat premisele u- 
nor realizări de excepție , 
și în a doua zi de aplica? i 
re a noului program de - 
lucru. Cele mai importam- 
te creșteri ale extracției'1 
le raportează colectivul- 
sectorului III, cu un plus 
de aproape 100 de tone 
față de preliminarul schim
bului, evidențiindu-se în
deosebi brigada condusă 
de minerul Constantin 
Sorescu.

I

Sectorul V al I.M. Lupeni
în condițiile aplicării 

consecvente și eficiente a 
măsurilor de trecere la 
noul program de lucru, j 
minerii, inginerii și tehni- ■ 
cienii sectorului V al I.M. 
Lupeni, au înche:at ieri 
primul schimb al zilei cu 
un plus de peste 50 tone . 
de cărbune cocsificabil', 
după ce, în ziua preceden- ț 
tă, au extras peste plan,'j 
270 de tone. Așa cum ne-a* 
comunicat 
nerul loan 
ful de sector, 
brigăzi conduse 'de 
Butnariu, Vasile llusu și 
Ioan Rotaru își depășesc 
fiecare productivitat'-a ce ■ 
le revine cu 1—2 ton ■ pe 
post.

telefonic ingi^
Rădulescu, șe£ 

cunoscutele;
Victor ’’
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Planul de dezvoltare a
agriculturii și industriei alimentare
La ultima sesiune a Consiliului popu

lar municipal, consacrată adoptării pla
nului economico-social și bugetului lo
cal pentru acest an, a fost aprobat și un 
plan de dezvoltare a agriculturii- și in
dustriei alimentare ce contribuie, prin 
prevederile cuprinse, la o participare su
perioară a Văii Jiului la procesul de au- 
togospodărire și autoaprovizionare cu 
produse agroalimentare.

Suprafața de teren agricol, de 26 115 
ha, a municipiului din care în orașul 
Petroșani 6 732 ha, va fi folosită după 
cum urmează : B teren arabil 814 
B livezi 128 ha; B pășuni 2 923 
B finețe 22 250 ha.

Suprafața arabilă va fi extensiv 
tivată stabilindu sc următoarele 
ducții medii : _
tone/ha) ; H cartofi 
(19 000 tone/ha); B 
ha (19 000 tone/ha); 
ha (20 000 tone/ha).

Pentru realizarea 
planificate se vor 
suri ; B Pînă la 1 martie 1983 
identifica noi terenuri nefolosite, 
repartizate pentru a fi cultivate 
gume, atît întreprinderilor cu

ha ; 
ha ;

B porumb 473 ha (2
de toamnă 200 
legume cîmp

23 plante nutreț

producției agricole 
lua următoarele ma

se vor 
fiind 

cu le- 
consu

muri colective, cît și cetățenilor ; gj Pe 
întreg municipiul se vor repartiza cel 
puțin 15 hectare, din care în Petroșani 
4 ha ; B Se vor lua măsuri ca terenu
rile cetățenilor, care pot fi transforma
te in terenuri arabile, să fie arate în a- 
ceastă primăvară și cultivate cu cartofi 
sau legume ; B Prin grija comitetului 
executiv și a birourilor executive ale 
consiliilor populare se va reactualiza e- 
vidența terenurilor care pot fi desțele
nite ; H în vederea realizării producți
ilor stabilite la toate culturile se vor lua 
măsuri de executare la timp a lucrărilor,

eliminarea excesului de umiditate, com
baterea fenomenului de eroziune a so
lului, fertilizarea întregii suprafețe cu 
îngrășăminte naturale ; B Se vor asigu
ra semințele și materialul săditor, adap
tate condițiilor pedoclimatice din zonă, 
executîndu-se lucrări de întreținere, 
combaterea dăunătorilor, cit și recolta
rea culturilor Ia timpul optim ; B Se 
va asigura plantarea a cel puțin 10 000 
pomi fructiferi și executarea Ia timp a 
lucrărilor din livezi, organizîndu-se de
monstrații practice pe localități cu lu
crările ce trebuie executate ; B Se 
vor lua măsuri de sporire a producției 
de furaje prin creșterea randamentelor 
la hectar, atit .la plantele de nutreț cul
tivate, cit și pe pajiștile naturale : B 
Pentru finețe se vor lua măsuri de fer
tilizare cu îngrășăminte naturale și chi
mice, recoltarea la timpul optim spre a 
nu se pierde valoarea nutritivă a fura
jelor, cît și depozitarea în bune condi- 
țiuni pentru evitarea pierderilor ; B Se 
vor organiza acțiuni de întreținere a 
pășunilor cu participarea crescătorilor 
de animale ; B Efectivele de animale în 
gospodăriile anexe ale unităților eco
nomice și consumurilor colective va fi 
de 2 84(1 capete la porcine, gg Se vor 
lua măsuri de rcnlizarc a celor două gos
podării anexe la Vulcan și Petrila cu 
capacitate de 600 capete fiecare ; B Se 
voi- extinde în acest an 
pînă la
studia 
pescării 
apă sau
ca urmare 
miniere.

Mecanizarea comple
xă a lucrărilor miniere 
din subteran a impus
o firmă de prestigiu în 
Valea Jiului — între
prinderea pentru iese 
de schimb, reparații u- 
tilaje și 
lectrice 
șani. tu 
tronistul 
rui și 
Csontos 
de detecție în laborato
rul de verificare și în
treținere a elementelor 
componente ale stați
ilor telegrizumetrice. 
Foto : Cristian ȘTEFAN

reparațli 
echipamente e- 
miniere Petro- 
imagine elec- 

Maria Lăză- 
maistrul Ernest 
îepară un cap

Steagul roșu" a criticat,
organele vizateCea mai mare 

producție zilnică 
a anului

'Urmare din pag 1)

răspund

ciupercăriile 
cel puțin 1 000 mp ; B Se va 
posibilitatea amenajării 
prin folosirea unor cursuri 
a unor suprafețe 

a exploatării

unor 
de 

de apă create 
zăcămintelor

Acestea sînt în mare 
realizările și concluziile 
care s-au desprins la în
cheierea primei zile de 
aplicare a noului pro
gram de lucru. Sarcina 
care ne revine nouă, com
binatului și conducerilor 
întreprinderilor- miniere, 
acum in această fază este 
CONSOL1 DAREA RE
ZULTATELOR ÎNRE
GISTRATE pentru a pu
tea trece cu succes la fa
za următoare,
sarcinilor planificate 
recuperarea

Avem toate 
create pentru 
rea sarcinilor 
fost încredințate de con
ducerea de partid și de 
stat, condiții care se da- 
toresc, așa cum mai spu
neam, aplicării consec-

vente a complexului pro
gram de măsuri elabo
rat și adoptat de consfă
tuirea de lucru de la 
al P.C.R., program 
măsuri așezate pe 
trainice, științifice, 
vorît chiar din 
țile mineritului

Strădaniile și 
le noastre sînt 
spre aplicarea 
a acestor măsuri

Tiberiu SPĂTARU

'Urmare din pag. 1)
Pali, 

oameni 
încă

Activitate intensă în 
atelierul școală al Gru
pului școlar 
Petroșani, acolo

'se formează prin 
că viitoarele 
muncitori cu 
calificare.

și .Mcolae C.Înroșea, 
sile Orban, Ludovic 
Laurențiu Suto, 
care s-au dovedit
din prima zi la înălțime

— Este deci clar, că in 
. cînd 

lucru 
rezulta-
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\
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de brigadă Dumitru Tă- 
mirș, loan Benko și Ion 
Diwiceahu ' se regăsesc 
in rezultatele lor.

Bunăoară, brigada lui 
Divriceanu a fost port
drapelul sectorului încă 
din primul schimb : a re
alizat două „pușcări" in 
opt ore, permițind mine
rilor Ștefan Patriciii și 
Spiridon Neagu să scoată, 
cu oamenii din subordi
ne, două „felduri", in 
timp ce in 6 ore nu sco
teau decît un „feld“... Cum 
a mers in celelalte două 
schimburi ?

„Foarte bine — se 
destăinuie interlocutorul. 
Mai ales la Tămîrș 
Benko". In II șl III 
mers in același 
N-au fost probleme 
cu aprovizionarea,
reorganizarea programu
lui de lucru s-au putut 
forma echipe speciale, de 
cite 4 oameni, pentru a- 
provizionarea cu materi
ale. Am amenajat tot
odată, un depozit subte
ran în blocul II“. De la 
maistrul electromecanic 
Constantin Fildan aflăm 
că „și partea electrome
canică, și transportul au 
mers pe aceeași linie", așa 
că prima zi de lucru cu 
noul program a însem
nat o reușită deplină sub 
toate aspectele.

Ne-o confirmă Șimion 
Avram, Andrei Lesfalvi

șt la 
s-a 

ritm.
nici 
Prin

vd informăm

condițiile actuale, 
noul program de 
ne avantajează, i 
tele, ce le vom obține vor 
trebui să fie pe măsură 
— ne-a 
gadă 
Să mai 
ceasta 
fului de sector 
in numele vrednicului 
colectiv pe care îl con
duce, ..de a depăși planul 
lunii februarie 
tone de cărbune 
cabil", și atunci 
t regii, pe deplin 
tul acestui colectiv 
și-a cîștigat renumele, 
încununîndu-și numele cu 
lapte de adevărată vred
nicie minerească.

Minerii inundă dintot- 
deauna subteranul cu lu
mina din ochii lor. Prin 
căldura lor sufletească, 
prin calitatea lor,—extra
ordinară, de a 
la tot ceea ce e 
lositor, ei sînt 
felul lor. Ne-o 
și în aceste zile 
simțind că NOUL 
in folosul vieții, al viito
rului ce și-l făuresc s-au 
angrenat cu toată energia 
de care clispun, dovedind 
prin faptele lor că teme
lia muncii este ambiția 
și dirzenia minerească.

spus șeful de bri- 
ton Diviriceanu. 
adăugăm la c 
angajamentul ș

cu 600 
cocsi.fi- 

au in- 
portre- 

ce

se adapta 
nou și fo- 
unici in 
dovedesc 

cînd, 
este

minier din 
unde 
inun- 

cadre, 
înaltă

depășirea
Și 

restanțelor.
condițiile 
îndeplini- 

ce nc-au

Mai multă atenție!

Maria POPA, 
Lupeni

i 

t

semnalez un 
calitatea 
’ panifi- 

drum 
cumpăr 

i co- 
regret 

covrigi 
atenția 

sau cu

I 
I 
I

B SUB GENERICUL 
„Noi pentru viitor ne pre
gătim" pe scenele așeză
mintelor de cultură din o- 
rașele Petrila, Lupeni, 
Petroșani și Vulcan vor 
avea loc, începînd de mîi- 
ne, spectacole complexe 
susținute de formațiile ar
tistice ale pionierilor. Cu 
acest prilej se va verifica 
și stadiul de pregătire a 
formațiilor promovate în

etapa județeană a Festiva
lului național „Cîntarea 
României". (I.L.)

B „ENIGMA". Nici 
explicație logică nu 
putut da faptului că 
7 februarie a.c., în 
orei 12, becurile care 
gură iluminatul stradal 
în cartierul Vîscoza I, încă 
mai ardeau...! Poate ne 
lămuresc autorii acestei... 
surprize energetice, res
pectiv, lucrătorii din Lu
peni ai I.R.E.! (Al. T.)

■ O 
pentru 
Valea Jiului :

o 
i-ain 
luni, 
jurul 

asi-

VESTE UTILĂ 
apicultorii din 

duminică,

Doresc să 
aspect privind 
specialităților de 
cație. Dimineața, în 
spre serviciu, îmi 
aproape zilnic cîțiva 
vrigi. Constat cu 
că ătit de banalii 
nu sînt lucrați cu 
cuvenită. Sînt arși

tăciuni implintați in 
Ba, alteori și cu resturi 
la mături. înlăturarea 
cestor aspecte nu c 
decît mai multă atenție fa
ță de calitatea produsului 
și respect pentru consu
matori.

13 februarie a.c., va avea 
loc, la ora 9, la sediul cer
cului apicol municipal Pe
troșani, o ședință. Cu a- 
cest prilej apicultorilor li 
se vor 
latori 
pentru 
bătute 
privire la 
binelor în sezonul din a- 
cest an. (V.S.)

■ O FRUMOASA 
cursie au făcut sîmbătăși 
duminică în stațiunea 
Geoagiu, colectivele sec
toarelor VII și VIII de la 
mina Pctrila. Excursia a fost

distribui biostimu- 
și medicamente 
albine. Vor fi dcz- 
și alte probleme cu 

păstorirea al-

ex-

organizată pentru munci
torii care în zilele de 1 și 
2 ianuarie au lucrat la re
vizii și reparații. Au par
ticipat și soțiile 
harnici muncitori ai 
toarelor de transport 
electromecanic. (I.M.)

B PROPAGANDA VI
ZUALĂ de la întreprinde
rile miniere, mai cu sea
mă din sălile de apel tre
buie să țină pasul în aceste 
zile cu acțiunile mineri
lor desfășurate pentru creș
terea producției de căr
bune. Nu peste tot consta
tăm însă promptitudine

acestor 
sec- 

și

C.C. 
de 

baze 
iz- 

necesi țâ
ță rii.

eforturi- 
călăuzite 
întocmai 
adopta

te, cum mai aminteam, 
condițiilor concrete de la 
fiecare întreprindere mi
nieră, sector sau forma
ție de lucru, pentru că 
numai în felul acesta 
vom putea contribui Ia 
cîștigarea independenței 

prin 
de 
în- 

ȘÎ 
prevederilor

energetice a țării, 
creșterea producției 
cărbune extras, prin 
deplinirca integrală 
ritmică a 
de plan stabilite.

Vinovății au fost 
sancționan

Referitor la articolul 
„Cu ușurință intAedihilă", 
publicat în „Steagul roșu" 
nr. 9 403, tot conducerea 
l.M. Paroșcni ne-a comu
nicat : „Constatînd că
faptele relatate în articol 
sînt reale, măsurile dc pa
ză au fost întărite. Mem
brii conducerii unității vor 
efectua mai des controa
le inopinate. S-au stabilit 
măsuri corespunzătoare 
pentru închiderea și sigi
larea birourilor, a mașini
lor de scris și a documen
telor. Paznicul de serviciu 
din ziua cînd s-a între
prins raidul a fost sanc
ționat și schimbat din func
ție. Au fost stabilit și alte 
măsuri pentru prevenirea 
unor astfel de aspecte în 
viitor".

Deci, ușurința și super
ficialitatea constatate cu 
prilejul raidului în ceerj 
ce privește încălcarea u- 
nor prevederi, ale Decre
tului 400, au fost sancțio
nate operativ.

•- - -9‘

Certitudini ale vredniciei’.
(Urma'e din pag l)

titudine solicitărilor. în 
acest Tel onorant pentru 
noi, minerii Petrilci au 
răspuns, prin fapte, la 
chemarea secretarului ge
neral al partidului, Mine
rul nostru de Onoare. în
că din prima zi a noului 
program de lucru.

A descoperi pe cei mai 
buni dintre cei foarte 
buni, iată o întreprinde
re dificilă pentru repor
ter. Spațiul nu ne permi
te să ilustrăm cu nume 
remarcabilele realizări ale 
zilei de 7 februarie. Ni 
s-a vorbit cu căldură și 
mîndrie despre ortacii lui 

Dumitrescu, Cons- 
Alecsa, Vasile 
Ștefan Alba și 

i vrednici șefi de 
. Ziua de luni nu 

s-a constituit însă in
tr-o excepție. Marți, or- 
ganizîndu-și munca în 
mod exemplar, folosind 
eficient timpul de lucru 
și exploatînd la întrea- ca faptelor

ga capacitate utilajele, ț 
minerii au continuat suita -♦ 
succeselor. •

— Astăzi (ieri — n.n.). • 
ne anunță dispecerul de • 
serviciu Sorin Szilagv, • 
schimbul I s-a întrecut * 
pe sine. Dacă lupi, acest * 
colectiv a extrăs , peste “ 
prevederile planului 289 • 
tone de cărbune, la ora * 
2, bilanțul înregistrează * 
un plus față de ieri de * 
105 tone, adică un total- ’ 
record de 1574 tone.

lată deci că avantajele * 
programului de 8 
sînt folosite eficient 
Petrila, roadele sale 
dovedesc fructuoase
nivelul tuturor formați- * 
ilor de lucru. în acest ; 
sens, angajamentele pen- i 
tru continua 
șire, pentru 
sarcinilor
devin certitudini 
vredniciei minerești, 
cordurile absolute 
înscriu firesc

ore 
la ' 
se : 
la i

Virgil 1 
tantin 
Glișcă. 
citi alți 
brigadă.

autodepa- * 
onorarea 

încredințate 
ale 
re- 
sc 

în croni- 
cotidiene.

-a- • -*■ .». -a-■»

La 
întîl- 

cu... 
anul 
cau-

în această privință, 
unele întreprinderi 
nim chiar panouri 
angajamente pentru 
trecut! Aviz celor în 
ză. (C.B.)

■ NOI 
desfacere a 
galanterie 
pentru bărbați 
ehis în cadrul 
lui comercial 
din Petroșani, 
deschisă a 
tumelor, tricotajelor și 
celorlalte produse de 
lanterie, aranjarea pe di-

de 
de 

confecții 
s-au des- 
complexu- 
„Hcrmes" 

Expunerea 
cămășilor, cos-

t

UNITĂȚI 
produselor
Și

mensiuni, oferă cumpără-^ 

torilor posibilitatea 
gerii într-un timp cît 
scurt a obiectelor de 
brăcăminte preferate, 
gere la care concursă
amabilitate și lucrătoarele 
din unitățile amintite.

ale-
mai 
îm- 
a le- 

cu I 
I

Rubrică realizată de 
Constantin GRAURE
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IN ACȚIUNE

Aspect de muncă din cadrul secției răsucit de la I.E.A. „Vîscoza Lupeni.

Adunâriie generale ale reprezentanților oamenilor muncii

CADRU LARG DE AFIRMARE A DEMOCRAȚIEI
MUNCITOREȘTI

Angajare fermă pentru realizarea
nonor

Conșlienți de 
le majore 
reprezentanții 
muncii de 
I.C.M.M au 
exigență și 
muncitorească, în 
ta adunare generală, 
deoșpbi măsurile 

impun pentru a 
gura punerea în 
une la termen a 
obiective de

Darea de seamă 
zentată de c.o.m. 
ciat pe bună 
printre altele : 
nostru a rămas 
ță de cerințele 
miniere, prin 
punerilor in funcțiune la 
mai multe obiective", iar 
discuțiile s-au concentrat 
asupra lipsurilor și ne
ajunsurilor manifestate în 
activitatea șantierelor, 

a 
a 

activitatea

sarcini- 
care le revin, 

oamenilor 
pe șantierele 

analizat cu 
răspundere 

recen- 
în- 

care 
asi- 

funcți- 
noilor 

investiții.
pre- 

a a pro
ci reptate, 

„colectivul 
dator fa- 
unităților 

întîrzierea

tocmai cu scopul de 
trage îrvâțăminte, dc 
perfecționa
din viitor. Toți partici
pant» la discuții au făcut 
propuneri vizînd înlătu
rarea cauzelor rămîneri- 
lor in urmă și crearea 
condițiilor necesare pen
tru realizarea volumului 
sporit de investiții din a- 
cest an. Comparativ cu 
anul trecut volumul lu
crărilor de construcții și 
montaje din acest an este, 
valoric, aproape 
în principal, 
vor trebui să fie 
trate, în prima 
te a acestui an, 
punerii în funcțiune 
investiției 
capacității preparației Pe- 
trila" și a puțului 
schip de la Lupeni.

dublu, 
eforturile 

concen- 
jumăta- 
asupra 

a 
„dezvoltarea

investiții miniere
Trebuii spus, însă, 

o serie de neajunsuri 
persistat

că 
au 

șî în 1982, deși 
sînt dc competența con
ducerii întreprinderii. 
Pe șantiere nu s-a orga
nizat un control opera
tiv și riguros asupra con
sumurilor de materiale, 
n-a fost înțeleasă încă 
necesitatea de a se intro
duce fișe limită de'con
sum de materiale. Se mai 
mențin unele deficiențe

pînă acum 6 liste de lu
crări. Pentru care din a- 
cestea să facem pregăti
rile și cînd 7 Ne lipsesc 
documentații, nu sînt eli
berate încă unele am
plasamente, lucrările pen
tru o serie de obiective 
din planul pe 1983 
dacă vor începe în 
aprilie, dar 
să le punem 
în acest an. 
definitivarea

Fi ||| || B|| &I O

I.C.M.M. Petroșani

întocmite 
nu se 
siste- 

măsu- 
cuvîn- 
Carol

în aplicarea acordului 
global. Programe de mă
suri judicios 
se tot aprobă, dar 
urmărește în mod 
matic înfăptuirea 
rilor stabilite. Tn 
tul lor, tovarășii
Ridzi, loan Cîrstea, Spiru 
Ciortea, Nicolae Bogdan, 
Mihai Racz, Nicolae Mar
cau, Cornel Bădău, Ște
fan Șovăilă, Gheorghe 
Antonie, Voichița Mi- 
eheș au făcut referiri la 
neajunsurile și lipsurile 
constatate în activitatea 
din anul trecut, stăruind 
îndeosebi asupra a ceea 
ce trebuie făcut în viitor 
pentru realizarea ritmi
că la termen a lucrărilor 
de investiții. Exis
tă însă și unele probleme 
care n-au fost rezolvate 
la timp și depășesc com
petența conducerii în
treprinderii, 
se la această 
tovarășul 
remarca : 
ne-au fost

forurile

conducerii
Rcferindu- 

problemă. 
Ionel Cazan 

„Pentru 1983 
stabilite de 

superioare

abia 
luna 

ni se cere 
în funcțiune 
Or, pînă la 

cifrelor de
plan nu putem face de
mersurile pentru asigu
rarea aprovizionării cu 
materiale".

Prin atmosfera anga- 
jantă, de răspundere, ca
re s-a desprins din lucră
rile adunării generale, 
harnicul colectiv al 
I.C.M.M. a dovedit hotă- 
rîrea sa fermă de a înlă
tura cauzele lipsurilor și 
neajunsurilor, de a face 
totul pentru respectarea 
termenelor de punere în 
funcțiune a noilor inves
tiții miniere. Dotarea 
tehnieo-materială, cadre
le tehnice și formațiile 
de lucru existente, care 
au realizat pînă acum a- 
tîtea alte obiective im
portante de investiții, u- 
nele in premieră naționa
lă — cum este puțul 
schip de la Lupeni 
constituie garanția 
făptuirii sarcinilor 
rite din planul de 
trucții și montaje 
re din acest ăn. 
mind hotărirea de 
făptui exemplar 
sarcini, adunarea 
rală a aprobat 
mentul anual în 
rea socialistă.

Hotărirea unanimă rentabilizarea

cu

în- 
spo- 

cons- 
minie- 
Expri- 
a în- 
aceste 
gene-

anga.ia- 
întrece-

Analiza pe bază dc bi
lanț a activității econo- 
mico-financiare din 1982, 
prezentată adunării ge-« 
nerale, a pus în evidență 
preocuparea consiliului 
oamenilor muncii de la 
I.F.A. „Vîscoza" pentru în
făptuirea programelor de 
măsuri, pentru 
planului fizic, 
ției nete și 
marfă. Deși 
parație cu anul 
ducția de fire i 
1982 a fost cu 23 la 
mai marc, la capitolul pro
ducție marfă vîndută și 
încasată s-a raportat o res
tanță de peste 10 milioane 
lei. Principala cauză a a- 
cestei situații economico-

nesatisfăcătoare 
celu- 

de 
luni 

decît

realizarea 
produc- 

producției 
în com- 
1981 pro- 

realizată in 
sută

a

I

Idesfacere i
icetățeneascăoperativă, dar și educație
i

de trai I

I

I
I
I

I
l

I

I
I
I

angajamentul 
socia- 

de- 
în- 
de

dm sala de au- 
a modernului 
alimentar „U- 

Vulcan, unita-

în anul 1982, I.C.S.A. și
in- 
cu 

a

e-
și

Eficienta comerțului alimentar presupune

continuă să 
în 
O 

n-a

aprovizionare ritmică,

,P. Petroșani a 
registrat realizarea, 
depășiri substanțiale, 
indicatorilor de plan Ca
pro vizionarea — "— 
100,87 la sută ; 
rea — realizat 
șută ; producția 
ră — 
sută ;

fina neîare 
a constituit-o lipsa 
lozei, materie primă 
bază, care în unele 
n-a tost asigurată
în proporție de 25—30 la 
sută față de necesar. Pen
tru a se evita oprirea to
tală a procesului de fabri
cație, c.o.m. a elaborat și 
utilizat noi rețete de fabri-

zz/zzz/zzzzzzzzzzzzzmzzzzzZW»

randamentelor
Indicele 

mașinilor

Aspect 
toservire 
complex 
nic“ din 
te reprezentativă a co
merțului din Valea Jiu
lui.

realizat 
desfaee- 

101,82 la 
culina- 

realizat 109,69 la
consumul colectiv 

realizat 102,13 la
sută). Oamenii muncii . 
din acest important do
meniu comercial și-au în
deplinit 
luat in 
listă din 
pășindu-1 
semnate 
desfacere 
2 000 000 
10 573 000 
— angajament 200 000 lei; 
realizat — 682 000 lei).

Eficența activității 
conomice din I.C.S.A.
A.P. Petroșani vădește 
responsabilitatea cu care 
s-a muncit pentru a con
tribui la aplicarea poli
ticii partidului și statului 
de creștere a nivelului

al minerilor, al 
oamenilor muncii din 
Valea Jiului. Sînt multe 
unități comerciale în 
care buna aprovizionare 
și gospodărire a fondului 
de marfă-este însoțită și 
de un comportament de 
atitudini civilizate față 
de cumpărători. în timpul

de u- 
de

58 la

sub- 
îmbu-

I.C.S.A. și A.P.
Petroșani

întrecerea < 
1982, chiar 
cu valori 
(la planul
— angajament 

lei; realizat — 
lei ; beneficii

anului 1982, întreprinde
rea a manifestat un per
manent interes 
modernizarea 
diversificarea și 
rea produselor 
organizîndu-se 
cu vînzare nu 
restaurante, ei și în insti
tuții și întreprinderi. Este 
de remarcat și acțiunea 
de autoaprovizionare a în
treprinderii, înființîndu- 
se 3 gospodării anexă 
(crescătorie de porci, de 
pui și o ciupercărie).

în timpul dezbaterilor 
— la care au vorbit în

pentru 
unităților, 

vinza- 
culinare, 
expoziții 

numai in

mod autocritic și critic, 
Szabo Ana, Ana Bălan,. 
Petru Satmari, Constan
tin Boncan. Maria Du
mitrescu, Nicolae A- 
lexa. Dumitru Ghițan, Pe
tru lagăr. Valeria Poc- | 
naru — au fost semna
late și o serie de nea
junsuri care 
se manifeste și acum
unitățile comerciale, 
problemă, care încă 
fost soluționată, o consti
tuie ambalajele. în timpul 
dezbaterilor s-a expri
mat și necesitatea intro
ducerii unor utilaje care 
să ușureze 
încărcare • 
transport, 
s-a vorbit

operațiile de 
descărcare - 

Mai puțin 
în adunare 

despre o componentă in
dispensabilă 
modern — 
educativă — 
cei din sectorul 
tație publică.

Rezultatele i 
frumoase cu care I.C.S.A. 
și A.P. a încheiat anul 
1982 deschid perspecti
vele unei activități la fel 
de bune și in acest an.

comerțului 
dimensiunea 
îndeosebi la

l alimen- I
4

economice I

I
I

cațic a firelor. Nerealiza- 
rea planului la producția 
dc fire s-a datorat irisă 
și unor lipsuri in organi
zarea producției. Din cau
za deselor defecțiuni, ma
șinile de filat și alte ins
talații nu au funcționat la 
nivelul 
planificate, 
tilizare a
filat a fost doar de 
sută.

In adunare a fost 
liniat însă un fapt
curator. în ultimele luni 
ale anului 1982, activita
tea ceonomico-financiară 
a fost rentabilă, obținîn-
du-se un beneficiu de 
502 000 lei la activitatea de 
bază. Acest fapt confirmă 
puterea de mobilizare a 
colectivului, hotărirea de 
a păși in noul an pe calea 
rentabilității, de a face to
tul pentru sporirea eficien
tei economice.

Discuțiile 
generală au 
mult asupra 
și lipsurilor 
organizarea 
a muncii, 
lor care se impun pentru 
realizarea ritmică a pla
nului fizic și sporirea efi
cienței cconomico-financia-

din adunarea 
stăruit mai 
neajunsurilor 
constatate în 
producției și 

, asupra măsuri- 
se impun 
ritmică a

re. hi cuvîntul lor, tovară
șii Mircea Draga, ileana 
Rad, Maria Birceanu, Ma
ria Constantin, Ilie Vasi- 
le, Tiberî® Farcaș, Voiau 
Diaconu, Aurelia Soba, Cor
nel Marin, loan Strinu, 
Eugenia Zoe, Maria Ven- 
czel. Dionisie Munteanu au 
formulat numeroase pro
puneri vizînd mai buna 

a producției și 
pe schimburi.

dez- 
subliniat nece- 
a se întări exi- 
toate verigile 
de a se acțio-

organiza re 
a muncii
Toți participanții la 
bateri au 
sitatea de 
gența pe 
producției, 
na mai ferm pentru redu- 

cheltuielilor mate- 
cointeresa- 
muncii în

cerea 
rile și pentru 
rea oamenilor 
autogospodărirea mijloace
lor de producție existen
te, în economisirea re
surselor proprii și a ener
giei.

O problemă distinctă a- 
supia căreia s-a stăruit a 
fost îmbunătățirea cali
tății firelor, în condițiile în 
care în acest an sarcina de 
pian a sporit la 2 100 tone 
de fire și urmează să creas
că cu 35 la sută față de a- 
nul trecut prin 
în funcțiune a 
instalații. In 
preocuparea 
zarea ritmică 
ci, conducerea 
rii va trebui să acorde toa
tă atenția constituirii sur
selor dc finanțare a inves
tițiilor, punerii în 
une la termen a 
instalații.

Dezbaterile au scos în 
evidență că la I.F.A. „Vîs
coza" există un colectiv 
matur, care dovedește răs
pundere în înfăptuirea 
sarcinilor ce-i revin și ho- 
tărirca de a munci mai 
bine, in condiții de efi
ciență economică sporită.

Adunarea generală a a- 
doptat în unanimitate un 
plan de măsuri tehnico- 
organizatorice prin înfăp
tuirea căruia se vor crea 
condiții pentru realizarea 
sarcinilor sporite ale pla
nului de producție pe a- 
cest an.

Pagină realizată de :
V. STRAUȚ, T. SPATARU 

Foto : Ștefan NEMECSEK

punerea 
unor noi 

paralel cu 
pentru reali- 
a producți- 
întreprinde

funcți- 
n oilor

>
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Ședința 
Comitetului Politic Executiv 

al C. C. al P. C. R.
(Urmare din pag. li

pro- 
patriei 
pentru

promo- 
exportu-

cultura și ocrotirea sănă
tății, factori de însemnă
tate majoră pentru 
greșul general al 
noastre social' :te,
ridicarea pe o treaptă su
perioară a calității vieții 
întregului popor. O aten
ție deosebită s-a acordat 
acțiunilor pentru 
varea continuă a
rilor, a cooperării în pro
ducție și tehnico-științifice, 
care au permis realizarea 
unei balanțe comerciale 
excedentare.

Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat că rezulta
tele obținute în producția 
materială au asigurat creș
terea venitului național și, 
pe această bază, a fondu
lui de consum destinat ri
dicării permanente a bu
năstării populației. Au spo
rit veniturile bănești ob
ținute din retribuirea 
muncii și fondurile socia
le, s-au diversificat des
facerile de mărfuri și ser
viciile către populație. în 

progra- 
genera- 
econo- 

redusă de

conformitate cu 
mul aprobat, s-a 
lizat in întreaga 
mie săptămînu 
lucru de 46 de ore.

Comitetul P<l>tic. 
cutiv a adresat 
muncitoare, țărănimii, 
telectualității, tuturor 
menilor muncii de 
și sate calde 
pentru rezultatele 
te in anul trecut, 
nă cu chemarea 
ționa și în 1983 cu intreaga 
energie și pricepere, cu dă
ruire și abnegație patrio
tică pentru înfăptuirea 
exemplară a prevederilor 
planului pe anul in curs și 
pe intregul cincinal, pen
tru transpunerea neabă
tută în viață a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea 
Conferinței Naționale 
partidului, pentru i 
carea națiunii noastre 
cialiste pe culmi tot 
înalte de 
vilizație.

Rezultatele bune obținu
te in anul 1982, în condi
țiile grele determinate de 
criza economică mondială, 
ilustrează cu forța fapte
lor deosebit de convingă
tor superioritatea econo
miei noastre socialiste, 
Planificate. Comitetul Po
litic Executiv a evidenți
at. totodată, că succesele 
realizate puteau fi mai bu
ne dacă in toate sectoarele 
de activitate s-ar fi acțio
nat cu mai multă răspun
dere pentru 
tuturor forțelor 
și umane 
economia 
tă.

Deși in 
lizat ritmul 
planificat, 
litic

a
Exe- 
clasei 

in- 
oa-

la orașe 
felicitări 

obținu- 
împreu- 

de a ac-

i Și 
ale 

ridi- 
so- 

mai 
bunăstare și ci-

de care 
noastră

mobilizarea 
materiale 

dispune 
socialis-

1982 nu 
de 

Comitetul
Executiv a 

că — pe ansamblu 
s-a obținut o creștere im
portantă a economiei na
ționale, existind toate 
condițiile ca în anul aces
ta și in perioada următoa
re să se asigure un ritm 
mai intens de dezvoltare e- 
conomico-socială și, pe a- 
ceastă bază, înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de 
Congresul al XII-lea pen
tru ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a 
poporului.

In vederea realizării rit
murilor de dezvoltare pre
văzute Pe anul în curs, 
Comitetul Politic Execu
ții a cerut ministerelor, 
centralelor, unităților pro
ducătoare și organelor lo-

s-a rea- 
crestere

Po- 
apreciat

cale de partid și de stat 
să acționeze cu toate forțe
le pentru îndeplinirea ri
guroasă a prevederilor din 
programele adoptate de 
Conferința Națională a 
partidului privind lărgirea 
bazei energetice și de ma
terii prime, creșterea mai 
rapidă a producției de căr
bune, de țiței și gaze, pre
cum și pentru reducerea 
în mai mare măsură a 
consumurilor materiale și 
energetice, intensificarea 
recuperării și valorificării 
materialelor refolosibile, 
sporirea mai accentuată a 
productivității muncii, di
minuarea suplimentară a 
costurilor de producție.

S-a cerut, de asemenea, 
să se urmărească cu toată 
atenția îndeplinirea sar
cinilor de plan prevăzute 
pentru producția bunuri
lor de consum destinată 
pieții interne, extinderea 
mai rapidă și diversifica
rea serviciilor, astfel îneît 
să se asigure realizarea 
programului privind auto- 
conducerea și autoaprovi- 
zionarea populației, ridi
carea pe această bază a 
nivelului de trai material 
și spiritual al întregului 
popor.

Comitetul Politic Exe
cutiv a stabilit să fie dat 
publicității Comunicatul 
Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și So
ciale, Consiliului de Mi
niștri, Comitetului de 
Stat al Planificării și Di
recției Centrale de Statis
tică cu privire la îndepli
nirea planului național u- 
nic de dezvoltare econo- 
mico-socială a Republicii 
Socialiste România pe a- 
nul 1982.

Comitetul Politic Execu
tiv a examinat și aprobat, 
de asemenea. Raportul 
privind asigurarea și con
trolul calității produselor 
și activitatea de metrolo
gie în anul 1982. S-a 
subliniat că întreaga mun
că desfășurată în acest 
domeniu a fost concentrată 
în direcția traducerii în 
viață a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al 
P.C.R., a indicațiilor date 
de secretarul general al 

partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la 
ridicarea continuă a nivelu
lui tehnico-calitativ și
creșterea competitivității 
produselor românești.

Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat că, prin mo
bilizarea susținută a for
țelor din cercetare, proiec
tare și producție, în anul 
1982 s-im obținut succese 
însemnate în direcția îm
bunătățirii calității pro
duselor. Au fost asimila
te în fabricație mașini și 
utilaje cu performanțe 
tehnico-calitative superi
oare, a crescut gradul de 
fiabilitate a acestora, s-au 
aplicat și extins tehnolo
gii noi sau perfecționate.

Apreciind rezultatele bu
ne obținute în 1982, Co
mitetul Politic Executiv 
a criticat, in același timp, 
faptul că unele întreprin
deri au realizat produse cu 
abateri de la normele de 
calitate, pentru a căror re
mediere s-au făcut cheltu
ieli suplimentare ce au 
grevat asupra eficienței 
activității acestor unități.

Pornind de la hotărîri- 
le adoptate de Conferința 
Națională a partidului, de 
Ia creșterea cerințelor e- 
conomiei naționale. Comi
tetul Politic Executiv a

hotărit elaborarea, pentru 
toate ramurile economice, 
a unor programe specia
le, care să conducă la 
îmbunătățirea continuă a 
calității produselor. S-a 
indicat ca aceste programe 
să conțină măsuri tehni
ce și organizatorice care 
să cuprindă întregul pro
ces de producție, de la ma
teriile prime pînă la reali
zarea produselor finite. 
Programele urmează să 
asigure soluții tehnice mo
derne de fabricație, cu ac
cent pe extinderea meca
nizării și automatizării, 
prin antrenarea mai largă 
a cercetării științifice, in
tegrarea în fabricație a u- 
nor produse la un nivel 
calitativ ridicat, cu consu
muri reduse de materii 
prime și materiale, cores
punzătoare exigențelor 
pieții interne și externe. 
S-a stabilit ca în cadrul 
acestor programe un loc 
central să-I ocupe măsu
rile pentru creșterea con
tinuă a calificării între
gului personal, pentru în
tărirea ordinii, disciplinei 
și răspunderii în fiecare 
unitate, acordîndu-se o 
atenție deosebită îmbună
tățirii muncii în fazele de 
execuție, concomitent cu 
întărirea activității de con
trol.

Comitetul Politic Execu- 
4iv a reliefat rolul deose
bit ce revine în ridicarea 
calității produselor orga
nizațiilor de partid, con
siliilor oamenilor muncii, 
organizațiilor de sindicat, 
femei și tineret din toate 
ministerele, centralele și 
unitățile și a indicat ca 
programele ce vor fi adop
tate să fie temeinic dez
bătute cu toți oamenii 
muncii, pentru a se acțio
na cu maximum de ener
gie și responsabilitate în 
vederea realizării de pro
duse cu performanțe teh
nice ridicate in întreaga 
economie națională.

S-a cerut organelor de 
conducere colectivă ale 
ministerelor. Inspectoratu
lui general de stat pentru 
controlul calității produ
selor, să acționeze cu exi
gență și răspundere în ve
derea rezolvării cu ma
ximă operativitate a an
samblului de probleme de 
care depinde îmbunătăți
rea continuă a calității 
produselor, să facă totul, 
împreună cu ceilalți fac
tori din economie, pentru 
ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al. produ
selor — sarcină de cea 
mai mare importanță, sta
bilită de Congresul al 
XII-lea și Conferința Na
țională ale partidului.

în continuare, Comite
tul Politic Executiv a exa
minat și aprobat propune
rile privind valorificarea 
unor materii prime și ma
teriale recuperabile cu 
conținut de elemente utile, 
în spiritul indicațiilor da
te de secretarul general 
al partidului, au fost ana
lizate căile și modalitățile 
prin care pot fi îndeplini
te importantele obiective 
prevăzute în acest dome
niu. S-a stabilit intensifi
carea lucrărilor de cerce
tare și proiectare și pre
gătire a investițiilor pen
tru punerea în valoare a

unor materii prime și ma
teriale recuperabile cu 
conținut de elemente utile, 
pentru acoperirea necesa
rului intern și crearea unor 
disponibilități pentru ex
port. S-au stabilit măsuri 
privind întocmirea unor 
programe de lucru și înfi
ințarea de colective com
plexe de specialiști, pe 
toate platformele, care să 
urmărească înfăptuirea 
sarcinilor și respectarea 
termenelor planificate.
Comitetul Po

litic Executiv a ana
lizat și aprobat Raportul 
privind balanțele princi
palelor produse agricole 
din recolta anului 1982. 
S-au stabilit măsuri care 
să ducă la o bună gospo
dărire și utilizare a acestor 
produse, pentru îndeplini
rea integrală a prevederi
lor programelor aprobate de 
Conferința Națională a 
partidului, în vederea asi
gurării necesarului de ma
terii prime pentru econo
mie și a satisfacerii cores
punzătoare a cerințelor de 
consum ale populației.

în cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
făcut o informare cu pri
vire la vizita oficială de 
prietenie pe care a între
prins-o in țara noastră, în 
perioada 21-24 ianuarie 
1983, colonelul Moammer 
El Geddafi, conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 
Septembrie al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare 
Socialiste.

Comitetul Politic Exe
cutiv a dat o înaltă apre
ciere rezultatelor fructu
oase ale noului dialog la 
nivel înalt româno-libian, 
rezultate consemnate în 
Tratatul de prietenie și 
cooperare dintre Româ
nia și Libia, precum și în 
celelalte documente sem
nate în timpul vizitei, ma- 
nifestîndu-și convingerea 
că acestea asigură o pers
pectivă nouă, de importan
ță istorică, in dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele do
uă țări — pe plan politic, 
economic, tehnico-științi- 
fic și cultural —, în folo
sul progresului economic 
al ambelor state, al pros
perității popoarelor român 
și libian.

Aprobind în unanimita
te documentele și înțele
gerile convenite cu prile
jul vizitei, Comitetul Po
litic Executiv a stabilit 
măsuri pentru realizarea 
in bune condiții a obiecti
velor de colaborare și co
operare prevăzute, pentru 
lărgirea continuă a rapor
turilor româno-Iibiene, po
trivit dorinței și aspirați
ilor ambelor țări și popoa
re. „

Comitetul Politic Exe
cutiv a rezolvat, de ase
menea, unele probleme 
curente ale activității de 
partid și de stat.

nerozi li rzirod în lu/he

Capitolele consacrate situației 
internaționale din Raportul 

prezentat de 
tovarășul Nico'ae Ceaușescu 

la Conferința Națională a P.C.R. 
au fost difuzate ca document

oficial la Gen ava
GENEVA 8 (Agerpres). 

— în Comitetul de de
zarmare de la Geneva au 
fost difuzate, ca docu
ment oficial, capitolele 
consacrate situației in
ternaționale actuale, pro
blemelor păcii, securită
ții și dezarmării din Ra
portul prezentat de to
varășul Nicolae

Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, la Con
ferința Națională a P.C.R, 
din decembrie 1982.

Documentul a fost pri
mit cu un mare interes 
și deosebită atenție de 
către delegațiile membre 
ale Comitetului de de
zarmare.

Prezențe
MADRID 8 (Agerpres). 

— La Universitatea cen
trală .din Barcelona au 
fost inaugurate expoziția 
de fotografii „Președinte
le Nicolae Ceaușescu și 
pacea lumii" precum și o 
expoziție de carte româ
nească, în care un loc de 
seamă îl ocupă lucrările 
președintelui României.

PARIS 8 (Agerpres). — 
La Paris a avut loc, sub

românești
patronajul Universității 
inter-ages, o manifestare 
dedicată României, avînd 
ca temă „Peisajul româ
nesc". A fost prezentată, 
o expoziție de carte româ
nească și au fost proiecta
te filme documentare pri
vind frumusețile naturale 
și noile obiective de inte
res turistic din țara noas
tră.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Safari Expres ; 
Unirea : Vom trăi și vom 
vedea.

LONEA : Pilot de for
mula unu.

AN1NOASA : întîm-
plare nocturnă.

VULCAN — Luceafărul: 
Bujorul roșu.

LUPENI — Cultural : 
Noi aventuri pe vasul 
Poseidon.

URICANI : Madona
pagină.

TV

16,00 Telex.
16,05 Tribuna experien

ței.
16,25 Tragerea pronoex-

pres.-

16,35 Viața culturală.
17,10 Farmecul muzicii.
17.30 Dialogul faptelor.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea eco

nomică.
20.30 Forum politico- 

ideologic.
— Idei majore în do

cumentele Confe
rinței Naționale a 
partidului : Clasa
noastră muncitoa
re la înălțimea mi
siunii sale revolu
ționare.

20.50 Film artistic : 
„Fata de pe malul 
rîului". -
Premieră pe țară. 
Coproducție franco-, 
italiană.

22,00 Telejurnal. v

Sport • Sport • Sport
Meci i uter staționai 

la Petroșani
După cum este cunoscut, 

simpatizate noastră e- 
chipă de fotbal „Jiul" Pe
troșani s-a întors de curînd 
din țara vecină și priete
nă, Republica Populară 
Ungară, unde a susținut 
trei meciuri de verificare 
avînd totodată un intens 
program de pregătire mul
tilaterală.

Joi, 10 februarie, ora 
15,30, noul stadion din 
Petroșani va găzdui meciul 
dintre „Jiul" și „Videoton" 
Szekesfehervăr din R.P.U. 
care întoarce în acest fel 
vizita echipei noastre.

„Videoton", care acti
vează in prima divizie a 
campionatului de fotbal 
din Republica Populară 
Ungară, este reprezentati
va fabricii de televizoare 
și produse electrice din 
Szekesfehervăr. Oaspeții 
formează o echipă tinără,

tehnică, atletică cu o bună 
concepție de joc avînd în 
formație patru componenți 
ai loturilor național și o- 
limpic ale R.P.U.

Ca o coincidență și echi
pa oaspete se află la sfir- 
șitul turului campionatului 
ungar tot pe locul opt în 
clasament, ca și echipa 
„Jiul" in campionatul nos
tru național. Se prevede 
d&ci un meci echilibrat, 
tehnic și spectaculos în 
măsură să satisfacă pe iu
bitorii fotbalului din în
treagă ’ ilea Jiului pe ca- 
re-i dorim in număr cît 
mai mare in tribunele 
stadionului. Să încurajăm 
in permanență echipa noas
tră cu tradiționalul „Hai 
Jiul 1", dar să aplaudăm 
în mod sportiv reușitele 
echipei oaspete.

D. CRIȘAN
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