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

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 26 aprilie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
raportul cu privire la măsurile luate de 
organele și organizațiile de partid, condu
cerile ministerelor și unităților economice, 
în vederea realizării pogramelor de repa
rații, revizii și întreținere a mașinilor, u- 
tilajelor și instalațiilor tehnologice. îndeo
sebi a agregatelor energetice pentru des
fășurarea normală a proceselor de pro
ducție.

A fosț relevată importanța măsurilor 
politice și tehnico-organizatorice luate pen
tru pregătirea din titnp a bazei materiale 
și realizarea în bune condiții a lucrărilor 
de intreținerc și reparații, subliniindu-se 
faptul că s-a acționat cu mai multă 'fer
mitate pentru realizarea programului de 
reparații pe anul 1982 și asigurarea condi
țiilor de execuție a lucrărilor prevăzute 
în planul pe anul 1983. Comitetul Politic 
Executiv a apreciat — în același timp — 
că se mențin încă o serie de neajunsuri 
cu influențe negative asupra acestei ac
tivități. Planul valoric de reparații capita
le la utilaje și reparații pe ansamblul e- 
conomiei a fost realizat, în anul trecut, 
numai în proporție de 85,2 la sută, vo
lumul reparațiilor accidentale, în indus
trie, fiind in continuare ridicat. Deficien
țele existente sînt rezultatul pregătirii 
necorespunzătoare a unor lucrări de repa. 
rații capitale, rămînerilor în urmă în e- 
xecuția lucrărilor pentru creșterea fiabili
tății unor importante utilaje, îndeosebi 
energetice, lipsurilor manifestate în do
meniul pregătirii personalului necesar ac
tivităților de reparații și pentru producția 
de piese de schimb.

Subliniind aceste deficiențe. Comitetul 
Politic Executiv a adus critici conduceri
lor ministerelor economice, centralelor 
industriale și Ministerului Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului Gospo
dăririi Fondurilor Fixe, care nu au luat 
măsuri pentru asigurarea integrală a ma
terialelor și pieselor de schimb necesare 
lucrărilor de întreținere și reparații.

Comitetul Politic Executiv a aprobat un 
program de măsuri pentru îmbunătățirea 
activității de reparații și întreținere a 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor, și în
deosebi a celor energetice, pentru crește
rea siguranței în funcționarea acestora. 
S-a indicat ca, la efectuarea tuturor repa. 
rațiilor, să se aibă în vedere introducerea 
elementelor tipizate, ceea ce va ușura sar
cinile industriei și va spori viteza execu
tării lucrărilor. Totodată, s-a cerut ca, în 
fiecare caz, prin realizarea reparațiilor să 
se urmărească nu numai atingerea para
metrilor inițiali, ci și modernizarea mași
nilor și agregatelor, în vederea creșterii 
cantitative și calitative a producției obți
nută cu acestea. în această direcție s-au 
trasat sarcini speciale tuturor institutelor 
de cercetare și proiectare tehnologică. Co
mitetul Politic Executiv a indicat să se ia 
în mod ferm măsuri pentru evitarea, cil 
deosebire în sectoarele energetice, a în
treruperilor accidentale,1 prin îmbunătăți
rea calității reparațiilor și asigurarea a- 
provizionării instalațiilor cu cărbune în 
sortimentele prevăzute. S-a cerut ministe
relor, conducerilor tuturor unităților să 
acționeze cu toată hotărîrea pentru întări
rea ordinii și disciplinei, creșterii respon
sabilității în întreținerea si exploatarea 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor tehno
logice. pentru fabricarea unor piese de 
schimb cu forțe proprii și respectarea în 
întregime a obligațiilor contractuale ce 
le revin în acest domeniu, asigurind, ast
fel, utilizarea cu maximum de randament 
a potențialului productiv de care dispune 
țara noastră.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut, 
de asemenea. Raportul privind execuția 
bugetului de stat, a planului financiar 
centralizat și a celorlalte planuri finan
ciare în perioada 1 ianuarie — 31 martie 
1983.

Din analiza execuției bugetului de stat 
și a celorlalte planuri financiare pe tri
mestrul I rezultă că au fost asigurate re
sursele necesare finanțării acțiunilor și

(Continuare fn pag. a 4-a)
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150 m3 avansare lunară 
la pregătiri

Măreața sărbătoare a 
muncii este întîmpinată 
de întregul colectiv al I.M. 
Lupeni cu fapte remarca
bile. Consemnăm azi în a- 
cest cadru realizările unor 
formații de lucru la pre
gătiri. Astfel, în vederea 
asigurării unor viitoare ca
pacități productive, brigada 
condusă de Nicolae Kal
man, din sectorul VI al 
I.M. Lupeni s-a angajat să 
realizeze în întîmpinarea 
Zilei muncii o avansare lu. 
nară, cu combină de înain. 
tare, de 150 ml. După cum 
ne-a transmis ieri, telefo
nic, inginerul loan Gâf- 
Deac, șeful sectorului VI,

prin avansările zilnice ob
ținute, brigada va atinge a- 
cest adevărat record cu o 
zi mai devreme. în același 
sector, formația condusă de 
Nicolae Rușan, în colabo
rare cu cea condusă de 
Mihai Cîrdei, sub coordo
narea maistrului specialist 
electromecanic loan Căta- 
nă și ing. Iacob Jitea, lu
crează cu o lună în avans 
față de termenul progra
mat la dezechipa rea, repa
rarea și reechiparea cu 
complex mecanizat a unui 
nou abataj de mare capa
citate. Activitatea forma, 
țiilor se desfășoară în a- 
cord global.

PROlEJĂlti IWKHÎIFMH

Depășiri la recuperarea 
în cărbune pentru cocs

De Ia începutul lu
nii aprilie, preparatorii de 
la Coroești au obținut 
la indicatorul recuperare 
în cărbune pentru cocs, o de
pășire de 1,1 la sută, ceea 
ce reprezintă 2640 tone de 
cărbune cocsificabil livrat 
suplimentar. Depășiri im
portante s-au obținut și la 
producția netă totală (plus 
1740 tone, pe luna aprilie, 
la zi) și la brichete (plus 
1000 tone pe aceeași pe
rioadă). Cele mai bune 
formații de lucru sînt cele 
conduse de maistrul Izidor 
Moldovan (formația de spă
lare), Teodor Faur (încăr
care) și Alexandru Mokoi 
(separație).

CREȘTEREA 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 
bază sigură a retribuțiilor 

superioare
In dezbatere publică : proiectul Programului de 
aplicare a hotăririlor Conferinței Naționale a 
partidului în domeniul retribuirii și repartiției 

veniturilor

Minerii Va ii Jiului își respectă cuv ■ n tul

„Ne vom realiza și depăși prevederile de pian“

Prin elementele noi, me
nite să creeze un cadru 
fa'ot abil mult mai precis 
cointeresării colectivelor 
de oameni ai muncii în 
obținerea unor realizări su
perioare în creșterea pro. 
ducției și sporirea efi
cienței economice a între
gii activități productive, 
proiectul Programului de 
aplicar a hotăririlor Con
ferinței Naționale a parti
dului in domeniul retribui
rii și repartiției veniturilor 
oamenilor muncii a fost 
primi', cu mult interes de 
minerii din Lupeni, de în
tregi! "iectiv al între
prinderii noastre.

Socotesc binevenit și 
deosebit de important prin
cipiul cuprins in Proiectul 
program care stabilește o 
corelați? nemijlocită intre 
creșterea productivității 
muncii — cale principală 
de sporire a producției fi
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Realizarea sarcinilor la extracția de cărbune impune 

integrarea fermă în exigentele protecției muncii

zice — șî retribuția oame
nilor muncii, principiu care 
se constituie într-un puter
nic stimulent în activitatea 
fiecărui colectiv de muncă 
pentru ridicarea nivelului 
tehnic al producției, folo
sirea intensivă a zestrei 
tehnice, perfecționarea or. 
ganizării producției și a 
muncii, ridicarea gradu
lui de pregătire tehnico- 
profesională a întregului 
personal.

La mina noastră unde 
mecanizarea lucrărilor în 
subteran a înregistrat și 
i iregistrează progrese deo
sebite, este evident că fo-

Alexandru LASZLO, 
șeful biroului O.P.I.R.

I.M. Lupeni

(Continuare in pag. a 2-a)

— Tovarășe director, 
au trecut aproape trei 
luni de cînd in între
prinderile miniere din 
Valea Jiului Se aplică 
noul program de lucru, 
complexul de măsuri a- 
doptat de conducerea de 
partid. Cum apreciați 
rezultatele obținute în 
această perioadă, de co
lectivele miniere din 
cadrul combinatului ?
— Depășirea prevede, 

rilor de plan la producția 
de cărbune net cu 25 000 
de tone, este o cifră care 
demonstrează, elocvent e- 
ficiența măsurilor apli
cate, oportunitatea lor și 
ne dă dreptul să facem 
aprecieri pozitive la mo
dul în care au acționat 
colectivele miniere pentru 
valorificarea noilor con
diții create pentru creș
terea producției de căr
bune extras. Sigur, aces
ta nu este singurul exem-

---------- -----------------

Sărbătoarea muncito
rească de la 1 Mai este 
intimpinată cu succese 
in muncă de brigada mi. 
nerului loan Nichițelea 
de la sectorul III al I.M. 
Uricani. în imagine bri. 
gadierul, alături de șe
ful de schimb Gheorghe 
Pricop și ortacii Dumitru 
Rusu și Ernest Katona.

piu pe care îl putem oferi. 
Producția medie zilnică a 
lunii februarie a fost de 
34 235 tone, față de 31 783 
cît s-a realizat în luna ia. 
nuarie. După aplicarea 
noului program au fost 
zile cînd s-au produs 35— 
36 000 de tone și chiar 

Interviu cu ing. Gheorghe MARCHIȘ, 
director tehnic al C.M.V.J.

mai mult. Unele între
prinderi miniere au obți
nut, la zi, de cînd se a- 
plică noul program im
portante depășiri ale pre
vederilor de plan. Astfel,
mina Lupeni are un plus ne extras,
de peste 20 000 tone de 
cărbune pentru cocs, iar 
mina Petrila de aproape 
10 000 tone de cărbune. Aș 
evidenția pentru această 
lună eforturile minerilor 
de la Paroșeni, care au (Continuare in pag. a 2-a)

obținut o producție supli
mentară de 1500 tone de 
cărbyne. De 
te spune că 
tele pe care 
Și era firesc 
majoritatea
lor formațiilor de lucru, 
maiștrii și-au înțeles pe 

fapt se poa- 
sînt rezulta- 
le așteptam, 
pentru că 
conducători-

deplin rolul și sarcinile 
ce le revin în calitatea 
lor de organizatori ai 
procesului de producție și 
participanți direcți la creș
terea producției de cărbu.

— Cu toate acestea 
tovarășe director, Ia ni
velul Combinatului mi
nier, Valea Jiului pro
ducția fizică realizată 
în această perioadă nu 

s-a ridicat la înălțimea 
prevederilor.

— în prima parte a lunii 
martie am fost confruntați 
cu o surpriză neplăcută. 
Producția media zilnică a 
scăzut față de realizările 
lunii februarie și a început 
să crească abia în a doua 
jumătate a lunii. Dintre 
cauzele care au condus la 
aceste nerealizări amintim : 
neîncadrarea în indicele 
planificat la extracția căr
bunelui din abatajele do
tate cu complexe mecani
zate — pînă la 31 martie 
proporția producției obți
nute din aceste abataje e- 
ra de numai 27,15 la sută 
față de 32 la sută cît

Interviu realizat de
Dorin, GHEȚA



2 Steagul r o j u MIERCURI, 27 APRILIE 1983

Calitatea produselor pentru export — 
expresie a demnității muncitorești

Conferința de sindicat de 
la Întreprinderea de con
fecții Vulcan a constituit o 
analiză dintre cele mai e- 
xigente a activității des
fășurate de această orga
nizație de masă de la ale
geri pînă în prezent In 
prim-planul dezbaterilor au 
fost puse calitatea, eficien
ța muncii întregului colec
tiv. S-a plecat de la con
cretul bilanțului pe perioa
da analizată. Planul j 
ducției nete în primul 
mestru al anului a fost 
pășit cu 1 112 000 lei, al 
lorii producției marfă 

207 000 lei ; planul 
producția da export 
realizat în proporție 
la sută; cheltuielile 
riale la 1000 lei producție 
marfă au fost reduse cu 15 
lei în luna aprilie a.c. pla
nul la producția la export 
a fost realizat în proporție 
de 143 la sută. Și cu toate 
acestea ca un total : bene
ficiul realizat peste preve- • blemă de demnitate 
deri în ’82 este de 2 000 000 

•lei, iar în perioada care a
trecut din acesț an de pes
te 610 000 lei.

Conferința a dezbătut cu 
prioritate căile îmbunătă
țirii continue a calității pro. 
duselor, utilizarea integra
lă a capacităților de pro
ducție, realizarea exempla
ră a sarcinilor de plan la 
export, făcind, din aceasta 
o problemă de mîndrie, de

nele de calitate, analiza în 
grupele sindicale a oricărei 
abateri, fie și minoră, de 
la calitate creează un puter. 
nic stimulent pentru auto- 
depășire, pentru realizarea 
exemplară a planului șl an
gajamentelor asumate 
întrecerea socialistă.

Conferințe ale organizațiilor sindicale

în

pro- 
tri- 

t de. 
I va.

cu 
la 

fost 
• 120

a 
de 
mate-

demnitate muncitorească.
Atît din darea de seamă, 

cît și din curantul partici- 
pan iilor la dezbateri s-a 
desprins cu prisosință im
portanța deosebită pe care 
a avut-o munca “ politico- 
educativă desfășurată de 
birourile grupelor sindica
le în creșterea responsabi
lității pentru calitatea pro
duselor destinate exportu
lui, în generalizarea 
inițiative muncitorești, 
sînt: „Calitatea — o

unor 
cum 
pro- 

și
patriotism", „Marca între
prinderii — prestigiul nos
tru", „Eu 
trolez, eu

produc, eu eon- 
răspund". Vitri-

în cuvântul lor, partici- 
panții la dezbateri s-au re
ferit pe larg și la lipsurile 
cu care se mai confruntă 
acest harnic colectiv. „Este 
necesar ca biroul de grupă 
sindicală să acționeze mai 
ferm pentru întărirea ordi
nii și disciplinei. Mai avem, 
din păcate, multe absențe 
(nemotivate, concedii me
dicale, învoiri)" (Olivia In. 
țe, confectioner). „Propun 
să organizăm mai multe ac
țiuni patriotice de înfru
musețare a incintei unită
ții și să inițiem în acest 
an una-două excursii" (A- 
dela Matei). „Este necesar 
să se rezolve odată pentru 
totdeauna problema aburu.

Aspect de muncă din 
cadrul întreprinderii de 
confecții Vulcan. Ajuto
rul de maistru Ioana 
Dîrlea, conducătoarea 
formației de lucru I B 
verifică unul din produ
sele executate pentrfl 
export de confecțione- 
ra Elena Buzoianu.

SPECTACOL

„Oltean sînt, oltean îmi 
zice", este genericul spec
tacolului ce va fi prezen
tat joi seara, la ora 20 de 
Filarmonica de stat „Ni- 
colae Bălcescu" din Cra
iova, la Casa dc cultură 
'Petroșani. Invitați — 1- 
leana Ciuculete și Valeriu 
•Sfetcu.

Iui la formația IA" (Cata
lina Blok, șef formație). 
„Avem încă rezerve în ce
ea ce privește- folosirea fon
dului de timp, a mașinilor" 
(Ida Nevezi, contabil șef). 
Viorica Parîia, Marian Me- 
linte, Carolina Bonhazi s-au 
referit în cuvîntul lor la 
concediile de odihnă, la
condițiile de muncă și via
ță făcînd, totodată, propu
nerea ca I.C. Vulcan să fie 
dotată cu o stație de radio
amplificare. Vorbitorii au 
făcut, de asemenea, reco
mandări noului comitet a- 
les. în cuvîntul său Marga. 
reta Zeides, directorul în
treprinderii, s-a referit la 
rezervele de care dispune 
colectivul și care, bine va
lorificate, vor spori pro
ducția și eficiența econo
mică.

...Maturitatea, omogeni
tatea, răspunderea întregu
lui colectiv pentru bunul 
mers al producției, pasiu
nea cu care muncesc, anga
jamentele asumate în în
trecerea socialistă în pe
rioada care a trecut din 
acest an îndreptățesc con
vingerea că harnicele con- 
fecționere de la Vulcan vor 
păstra, în continuare, titlul 
de unitate fruntașă pe o- 
raș și pe municipiu, înde
plinind astfel cu cinste o- 
biectivele Congresului al 
Xll-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului.

Constantin GRAURE

Creșterea
Urmare din pag I)

losirea intensivă a utilaje
lor a devenit hotăritoare 
pentru creșterea producti
vității muncii și, totodată, 
și a cîștigurilor realizate 
de personalul întreprinde
rii, îndeosebi de minerii 
care exploatează aceste u- 
tilaje. lată citeva date sem. 
nificative in acest sens, da
te care demonstrează cu 
elocvență influența directă 
pe care o are creșterea 
gradului de mecanizare a

Ne vom realiza și depăși 
prevederile de plan"

(Urmare din pap. I) pe-

veam planificat. De aseme
nea, prin tăierea și încăr
carea mecanizată a cărbu
nelui în abatajele cu front 
lung ne-am propus 6ă rea. 
lizăm 38,0 la sută și am ob
ținut doar 33,4 la sută, 
ceasta pentru că se 
mențin încă 
evidente între 
tățile obținute de întreprin. 
derile cu condiții asemă
nătoare sau aproape ase
mănătoare din punct de 
vedere al dotării tehnice. 
Astfel, în timp ce la I.M. 
Lupeni, I.M. Uricani și I.M. 
Paroșeni se obțin producti
vități între 9,8 și 11,4 tone 
pe post în abatajele dotate 
cu complexe mecanizate, 
la I.M. Livezeni și I.M. A- 
ninoasa se obțin și 
productivități 
tre 5,5 și 6,5 
și chiar mai

Importante 
cărbune s-au _ 
din cauza nefolosirii 
grale a forței de

a- 
mai 

discrepanțe 
productivi-

cuprinse 
tone pe 
mici, 
cantități 
pierdut

acum 
în- 

post

de 
și 

inte- 
___ _ muncă. 

In perioada 3 ianuarie — 
31 martie s-au înregistrat a- 
proape 500 000 om zile’ ne
lucrate din care 50 327 ab
sențe nemotivate și 27134 
învoiri (am amintit numai 
categoriile de absențe la 
care se putea interveni), 
Dacă numai 50 la 6ută din 
acestea nu ar fi fost, se 
putea obține o producție 
de peste 200 000 tone de 
cărbune, aproape întregul 
minus de producție fizică

con- 
pre- 
mai 

cu 
din 
mi-

înregistrat în această 
rioadă. ’

— Care este perspecti
va realizărilor, a crește, 
rii producției de cărbu
ne ?

— Am punctat neajunsu
rile cu care ne-am 
fruniat eu scopul bine 
cizat de a reflecta 
temeinic toți factorii 
munci de răspundere 
cadrul întreprinderilor
niere și Combinat, asupra 
cauzelor care le-au deter
minat pentru .a se putea 
lua operativ măsuri dc re
mediere a lor. Sîntem con. 
vinși că noul program ne 
oferă posibilități reale de 
creștere a producției de 
cărbune, de îndeplinire a' 
prevederilor de plan. Tre
buie și vom folosi la ma
ximum capacitatea utila
jelor din dotare și vom re. 
duce permanent consumul 
de materii prime și mate
riale în vederea creșterii 
gradului de eficiență eco
nomică și de rentabilitate, 
a fiecărei unități. Ne-am 
propus să realizăm în a- 
cest an, cu complexele me
canizate 4,2 milioane tone 
de cărbune, din cele 12,2 
milioane cît trebuie să ex
tragem la nivelul combina, 
tului nostru. Persona
lul muncitor este de a* 
proape 40 000 de oameni 
din care 2 300 sînt cadre 
cu pregătire medie și 1540 
cu studii superioare. Prac
tic* la 25 de oameni. ai

muncii din subteran avem 
un maistru, la 14 oameni 
un cadru eu pregătire me
die (maistru sau tehnician) 
și un inginer la mai puțin 
de 22 de oameni ai muncii. 
Fronturile dc lucru sînt 
asigurate și se lucrează in
tens la pregătirea altora. 
Cu alte cuvinte dispunem 
de condiții optime mate
riale și umane pentru 
activitate de prestigiu.

Planul la producția 
cărbune a fost însușit 
toți oamenii muncii în 
dunările generale care
avut loc și ne-am angajat 
în fața conducerii de partid 
că-1 vom realiza și chiar 
depăși. Așa vom face. Mi
nerii sînt oameni care își 
respectă întotdeauna cuvîn
tul dat.

o

de 
de 
a- 
au

lucrărilor miniere atît a- 
supra nivelului producti
vității muncii, cît și aL re
tribuției. în primul tri
mestru al acestui an pon
derea producției realizată 
cu susținere mecanizată a 
crescut la 54,5 la sută față 
de 53,5 cît a fost anul tre
cut, iar al producției rea
lizate cu tăiere mecaniza
tă la 72,2’la sută față de 
ponderea de 67,5 la sută 
în 1982. Acest progres a 
avut o importantă influen
ță asupra productivității 
muncii și a retribuției me
dii pe întreprindere, 
dicatori 
la 1,774 
la 2,120 
mestrul
mediu de la 3682 
4027 lei. Pentru 
procent de creștere 
ductivîtății, cîștigul

in- 
care au crescut de 
tone/post 
tone/post 

I a.c., iar

în 1982 
în tri- 
cîștigul 

lei ia 
fiecare 
a pro- 
mediu

f
V

I
I
II
I 
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e SUCCESE IN MUN
CA CU CARTEA. La bi
blioteca Clubului sindi
catelor din Vulcan (bi
bliotecară Măria Iacomir) 
se depun eforturi 
ruitoare pentru 
rea unui cît mai 
măr de cititori. De la în
ceputul anului,

stă- 
atrage- 

rnare nu.

ceputul anului, numărul 
acestora se ridică la pes
te 700, s-au împrumutat 
mai mult de 6000 de vo-

lume și s-au organizat 
peste 40 de acțiuni, la 
care au participat 600 de 
oameni ai muncii din în
treprinderile și 
ile localității.

• IGIENICĂ, 
nii ne sesizează 
tele în care este 
tele sînt murdare, încâl
cind normele de igienă 
elementară. Ținînd cont 
că la Fabrica de produse 
lactate există oameni re- 
tribuiți pentru această 
treabă, informăm con
ducerea întreprinderii că 
vom urmări aspectul.

instituți-

Cetățe- 
că nave- 
adus lap.

(

J
*

I 
V 
I
I
*
J
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I
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I
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întreaga nostalgie a copilăriei...
plastică —— Cronică

I Patru sînt elementele 
| necesare „întocmirii" unui 
. tablou: imaginația, su

portul, culoarea și pasiu- 
I nea. Și Maria Dincă nu 
| se poate plinge că ar du

ce lipsă de ele. Bucurîn- 
’ du-se de credit și de 
) sprijin moral, acordate 

de Muzeul mineritului, 
autorea ne prezintă în

1 cea de-a opta expoziție 
|. personală, un aproape 

real, departe totuși de
1 ceea ce în plastică se 
I traduce prin „academism". 
I Sub impresia puternică 

de oază odihnitoare, un 
Colorit pastelat ne întîm- 

' pină, ne incintă ochiul, 
> făctndu-ne să visăm. tm- 
I părțită în două categorii 
| distincte (sugerate inspi- 
l rat în genericul „Decora- 
I tivă"), expoziția deschisă 

în sălile muzeului, reu
nește un număr de 23 de

1 pînze, în care partea 
dernă“ abordează 
diferite, mai mult

i rate pictural decît 
tructiv, iar un „buchet de 
flori", ca o explozie so-

1 fată (de fapt, variațiuni 
I pe aceeași temă), 
i nat minerilor și
i muncii, vine să comple

teze generos un joc ritmic

„mo- 
teme 
suge- 
cons-

îndii-
Zilei

și cromatic. Strict contu
rat (tendința spre' grafică, 
încă resimțită) desenul, 
sintetizează „ideea", con- 
centrîndu-se în „centru", 
dar vibrațiile spațiului s 
tabloului — deși ncorga- } 
nizat — se datoresc unei J 
ușoare perspective de cu- ‘ 
loare, relația lumină-um- 
bră fiind anulată.

Abordind teme foarte ț 
variate — compoziție is. 
torică, portret, peisaj —, 
Maria Dincă articulează 
cu aceeași finețe și subti
litate liniile cu petele de 
culoare, cu o remarcabi
lă îndrăzneală, desfășu- 
rînd volumele într-un e. 
vantai larg, dar reușind 
să exprime consistența 
acelui „centru" (ce se 
vrea desenul propriu-zis), 
retrăind sincer, în lucră
rile sale, întreaga nostal
gie a copilăriei. Păcat, to. 
tuși, că, „i 
pierdut demult pe dru-1 
mul modernismului, nu ; 
estr^ stăpînit, încă, dc pic
toriță. Lucrările Măriei 
Dincă pot rămîne simplu 
decorative, pot fi sculpta- r 
te. cum tot așa de bine » 
pot deveni mozaicuri mo- J 
numentale. Dar, poate că j 
într-o zi... |

M. BUJORESCU J
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,meșteșugul", ț

I

productivității muncii
al oamenilor muncii a în
registrat un spor de 0,5 la 
sută. Devansarea creșterii 
productivității față de cea 
a retribuției reprezintă o 
condiție esențială a pro
gresului economic în fieca
re întreprindere, deci și în 
minerit unde se pune cu 
acuitate în fața colectivelor 
problema eficienței și ren
tabilității.

Importanța valorificării 
superioare a dotării tehni
ce este evidențiată și prin 
compararea rezultatelor

lor complex mecanizate, re
zultat direct al folosirii in
tensive a utilajelor. Astfel, 
folosind aceleași perioade 
de comparație — anul 1982 
și luna martie a.c. — pro
ductivitatea muncii a eres; 
cut în abatajul brigăzii lui 
Matyus Laszlo, sectorul III, 
de la 14,33 tone/post la 
19,6 tone/post, iar retribu
ția minerilor de la 5993 leî 
la 6900 lei. în sectorul IV, 
la brigada lui Paul Grasu 
productivitatea a crescut de 
la 11,24 tone/post la 16,18 
tone/post, iar retribuția de 
la 6120 lei la 6961 lei.

formațiilor de lucru care 
lucrează fără șl cu utilaje 
moderne. în brigada lui 
Dumitru Tămîrș care ex
ploatează un abataj fron
tal cu tehnologie clasjcă în 
sectorul I productivitatea 
muncii a crescut de la 5,668 
tone/post in 1982 la 7,640 
tone/post în martie a.c., 
iar cîștigul mediu lunar al 
minerilor de la 4848 lei la 
5425 lei. în același sector, 
în abatajul cameră al bri
găzii lui Ioan Benko pro
ductivitatea muncii a cres
cut de la 6,199 tone/post 
la 8,860 tone/post, iar cîș
tigul minerilor de la 4846 
lei în 1982 la 6005 lei în 
martie a.c. Creșterii pro
ductivității muncii i-au 
corespuns sporuri impor
tante și la retribuție. Dai-, 
aceste sporuri sînt și mai 
evidente în cazul abataje-

Sînt rezultate evidente 
și nemijlocite ale creșterii 
gradului de utilizare 
dotării tehnice, a perfei. 
ționării pregătirii țelmico- 
profesionale a minerilor, 
precum și a îmbunătățirii 
organizării muncii.

Experiența minei noastre 
demonstrează așadar cu 
prisosință necesitatea ca 
strădaniile colectivului nos
tru să se concentreze ți 
în viitor — așa cum indică 
proiectul Programului în 
domeniul retribuirii — în 
direcția extinderii gradu
lui de mecanizare și auto
matizare, perfecționarea 
organizării producției și a 
muncii, ridicarea nivelu
lui de pregătire profesio
nală a întregului personal 
— condiții determinante 
pentru utilizarea cu maxi
mum de randament a uti
lajelor. pentru creșterea 
productivității muncii și, 
pe această bază, a venitu
rilor oamenilor muncii.

■ LA CELE MAI î- 
NALTE COTE ALE 
VREDNICIEI. Ieri, cons
tructorii blocului 69 (în 
speță, echipa lui Gheor- 
ghe Savin) din centrul ci
vic al reședinței de mu
nicipiu, au atacat ultima 
cotă. S-au început lucră
rile la ultimul nivel, ui
mind ca pînă la 1 Mai 
să fie încheiată structu
ra de rezistență a blocu
lui. (A.H.)

• „SEARA PETROȘÂ- 
NEANA". Sub acest ge
neric, aseară, la restau
rantul „Jiul" a avut loc

un frumos spectacol
ținut, într-o ambianță plă
cută, de grupul vocal- 
instrumental „Acustic" și 
..Trio ' veselia" (George 
Negraru, loan Velica, 
Gheorghe Sereș). Șeful 
restaurantului, Vintilâ 
Borhină promite că acțiu
nea se va permanentiza.

Rubrică realizată de
Bujor MIRCESCU

I
I
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Cuplarea elastica
a raioanelor

de aeraja

DE ȚINVT MINTE!

• blocarea combinei ;

aeraj

ale
ra-

• întreruperea curen
tului ;

pro- 
în 

sigu-

e- 
s ta
s-a 
cir-

de producție 
de deplină 
muncii la această

• controlul sistemu
lui de semnalizare, blo
care și comandă ;

acest scop, 
că nu sînt 
aeraj defectuos, 
de ventilatoare 

aeraj

Revizia, reparația sau 
schimbarea cuțitelor la 
combină se vor face nu
mai după ce s-a efec
tuat ;

• verificarea vizpală 
a echipamentului hi
draulic ;

și nr. 2 
blocul III, 
Toate 
însă nu

r j j j j j

I $

Realizarea sarcinilor la extracția ^ie cărbune impune
INTEGRAREA FERMA ÎN EXIGENTELE

PROTECȚIEI MUNCII
I AERAJUL OPTIM

I» a - c g tv

Măsurile întreprinse la 
mina Vulcan pentru asi
gurarea unui aeraj gene
ral optim la locurile de 
muncă din subteran sînt 
o confirmare vie a preo
cupărilor și importanței 
care se acordă realizării 
și menținerii climatului 
necesar desfășurării 
cesului 
condiții 
ranță a 
unitate minieră. Astfel, în 
luna aprilie, în urma con
troalelor încrucișate 
fectuate de comisiile 
bilite în 

ț constatat 
i cuite de 
I la stația 

și pe circuitele de 
se realizează debitele ne
cesare, iar construcțiile de 
aeraj sînt amplasate con
form schemelor de aeraj. 
Mai mult, la această în
treprindere este în curs 
de aplicare un program 
privind semnalizarea po
ziției ușilor de aeraj la 
cabina dispecerului avînd 
același regim de inter
venție ca și centrala te- 
legrizumetrică. Dar, dacă 
în ceea ce privește aera- 
jul general aprecierile nu 
pot fi decît pozitive, nu 
același lucru se poate

Electroventilele — punct nevralgic pentru 
ventilatoarele electropneumatice?

a

e. 
de

Parte componentă a ven
tilatoarelor electropneu- 
matice, electroventilele sînt 
pe cale de a deveni un 
punct nevralgic în folosi
rea eficientă a acestor uti
laje de o mare importanță 
pentru buna desfășurare 
procesului de extracție a 
cărbunelui in condiții dc 
deplină siguranță a muncii. 
Rolul electroventilelor, în 
ansamblul funcționării nor. 
male a ventilatoarelor 
lectropneumatice, este 
a asigura, in condițiile de
cuplării unuia dintre sur
sele de alimentare’(energia 
electrică sau pneumatică), 
cuplarea automată a celei
lalte surse de energie, 
prisos să mai spunem 
se poate întîmpla la 
loc de muncă nesupr 
gheat în permanență, 
tr-un „fund de sac" 
exemplu, unde nu-și desfă
șoară activitatea nici o 
formație de lucru, dacă 
prin decuplarea accidenta
lă a unei surse de alimen
tare cu energie nu cuplea
ză automat cealaltă sursă. 
E drept, la cabina dispece
rului stația telegrizumetri. 
că va avertiza despre acu
mularea de metan, dar pînă

Pagină realizată Ia 
cererea C.M.V.J. 

spune și despre 
parțial al unor 
miniere unde mai 
deficiențe în ceea 
veste: neetanșarea 
Ioanelor de ai 
jele cameră : nr. 4 din 
stratul 3, blocul VII, sec. 
torul I ; 1 și 5 din stra
tul 5, blocul IV, sectorul 
II și 2 și 6 din stratul 3, 
blocul III, sectorul 111) ; 
distanța mai mare decît 
cca prevăzută în norme 
de la ultimul tub de ac- 
raj și pînă la front (aba
tajele' cameră nr. 2 din 
stratul 3, blocul VII, sec
torul I și nr. 4 din stratul 
3, blocul IV, sectorul II) ; 
prize de aer proaspăt ne
prelungite corespunzător 
(abatajele cameră nr. 
din stratul 3 blocul 
sectorul I 
stratul 3, 
torul III), 
deficiențe 
umbri activitatea 
bită desfășurată la 
Vulcan pentru 
rea unui aeraj optim la 
locurile de muncă din 
subteran, activitate pe ca
re o regăsim, de altfel, 
la aceleași înalte cote ale 
exigenței și la celelalte 
întreprinderi miniere din 
Valea Jiului.

aera'jui 
lucrări 

apar 
oe pri- 

co- 
aj (abata-

, 2
V, 

din.
sec- 

aceste 
pot 

deose- 
mina 

asigura-

7

va fi căutat și găsit un ca
dru tehnic care 6ă asigure 
repunerea în funcțiune a 
ventilatorului, timpul va 
trece și va crește acumula
rea de metan.

De ce am insistat asupra 
acestui aspect ? Pentru că, 
din păcate, electroventile- 
le produse de l.U.M. Fili- 
peștii de Pădure nu cores
pund întotdeauna — atunci 
cînd sînt, pentru că de 
multe ori lipsesc — scopu
lui pentru care au fost 
create. Multe dintre aces
tea după ce trec prin veri
ficările executate

Stațnle de degazare, mijloace importante pentru crearea unor condiții 
de lucru la fronturile din subteran, in deplină siguran ță a muncii.

Paroșeni
un experiment

La mina 
pregătește 
deosebit de interesant care 
se anunță, totodată, a fi 
ți deosebit de eficient : 
cuplarea elastică a coloane
lor de aeraj în lucrările 
miniere orizontale. Prin 
noul procedeu de exploata
re se va asigura o mai ma
re etanșeitate la îmbinările 
coloanelor evitîndu-se 
felul acesta pierderile 
aer și asigurîndu-se mobi
litatea întregii coloane de 
aeraj, lucru imposibil 
realizat în condițiile 
plăcilor rigide, prin flanșe, 
care se aplică în prezent, 
în același timp, prin intro
ducerea acestei metode sim
ple — un „manșon “ 
cauciuc va lega unul 
celălalt tuburile de 
— la executarea acestei o- 
perațiuni nu va mai fi ne
voie. de prezența lăcătuși
lor care sînt degrevați 
felul acesta de astfel 
obligații și se vor putea 
cupa mai îndeaproape 
lucrările unde este absolut 
necesară intervenția lor.

în aceste zile, la Paro
șeni sînt așteptate primele 
300 de cuplaje elastice, ca
re vor fi introduse cu ope
rativitate in subteran.

în 
de 
o- 
de

cialiștii de la C.C.S.M., pen
tru a putea fi introduse în 
subteran au nevoie de îm
bunătățiri, iar pînă cînd 
se realizează aceste îmbu- 

lip.

re
cit 

ne- 

nătățiri minerii le simt 
sa.

La mina Uricani s-a 
curs la o „soluție" pe 
de simplă, pe atît de
economicoasă ; ventilatoa
rele electropneumaticc 
funcționează cu ambele sur
se de alimentare cu ener
gie (electrică și pneumati
că) în același timp. O ast
fel de situație a fost reîntil- 
nită in galeriile de cap

Stațiile telegrizuine- 
trice sînt în ultimii 
ani nelipsite din dotările 
tehnice ale întreprin
derilor miniere. deve
nind de neînlocuit în 
detectarea și semnaliza
rea acumulărilor de me. 
tan.

5—6 din 
de 25 a-în data

cuvintc, 
aceleași

pentru 
condiții

bază de la panou] 
stratul 18, 
prilie.

Cu alte 
a asigura 
dc aeraj se folosește o can
titate dublă de energie. A. 
tunci care este avantajul 
folosirii ventilatoarelor e- 
lectropneumatice ? Oare 
este norma] ca din cauza 
unei părți componente, să 
nu poată fi folosit Ja ade
vărata lui valoare întregul 
utilaj ?

operative, dar..
La mina Aninoasa,, în 

două cazuri de acumulări 
de metan, peste limitele 
admise de norme, la lo
curile de muncă, s-.a in
tervenit operativ pentru 
eliminarea lor. .Sigur un 
fapt deosebit de impor
tant pentru care cei ce 
au făcut intervenția ar fi 
meritat numai cuvinte de 
laudă. Ar fi meritat dacă 
aceste intervenții nu ai 
fi fost necesare, dacă se 
acționa preventiv, cu mai 
multă răspundere, dacă 
fiecare dintre cei care au 
trecut sau lucrau la a- 
ceste locuri de muncă își 
făceau conștiincios dato
ria.

Vă prezentăm cele do
uă cazuri.

I.a abatajul frontal cu 
trepte răsturnate din stra_ 
tul 7, blocul 1, sectorul 
II, în spațiul exploatat, 
la galeria de cap, r-a 
constatat o acumulare de 
metan de peste 5 la sută 
in pînză. Motivele ? Nc- 
răpirea susținerii TH pe 
o distanță de 6 m și lip
sa unei instalații de ae-

Prin măsurile dispv- 
operativ — răpit ea 

susținerii din galeria de 
cap în urma exploatării 
și montarea unei instala
ții de aeraj parțial 
centrația 
redus, 
tor, la

Cel 
Tot o 
tan de 5 la sută, de 
ceasta dată la suitorul de 
atac pentru abatajul cu 
front scurt nr. 2 din stra
tul 13, sectorul II. Acu
mularea s-a produs pen-

- con. 
s-a 

urmă- 
pînzâ. 

caz. 
me- 

a-

de metan 
schimbul 
la sută în 
al doilea

acumulare de

în
0,9 
de

Atențiune!
întreținerea preventi

vă zilnică a complexelor 
mecanizate constă în ur
mătoarele operații :

• revizuirea tuturor 
punctelor de îmbinare 
a subansamblelor de la 
secții, precum și 
transportorului cu 
clete.

£ ■ afișarea plăcuței 
avei tizoare sau asigura- 

a pazei împotriva por
ții accidentale a com

binei ’sau a transporto
rului cu raclete.

aerajul parțial nu 
realizat corespun-

■“ cu 
su- 

o 
de 
pe 

car- 
în 

ur- 
de 
la 

intrînd

tru că 
a fost 
zător, ventilatorul era de
fect și lipsea tubul de 
racord. Locul de muncă 
a fost oprit pînă la li
chidarea metanului acu
mulat peste limitele ad
mise. Executarea lucră
rilor s-a făcut sub supra
vegherea sing, cu A.P.M. 
Cornel Răducanu, cel ca
re de fapt „constatase1 
puțin timp înainte, 
perficial bineînțeles, 
concentrație de metan 
numai 0,9 la sută și 
care o consemna în 
netul de buzunar. Și 
acest caz în schimbul 
mător concentrația 
metan scăzuse la 0,8 
sută, activitatea 
în normal.

Așadar, și intr-un caz 
și în celălalt evenimente, 
le neplăcute puteau fi e- 
vitate și nu ar mai fi fost 
nevoie de aceste interven
ții operative dacă maiș
trii Constantin Pîrciu, Ma
rin Sandu și Floroiu Vî- 
cca și șefii de brigadă își 
făceau în mod 
cios datoria, își 
neau obligațiile 
reveneau 
ile ce le dețin și pentru 
care sînt remunerați. Dar 
așa?! împotriva celor ca. 
re au executat controale 
superficiale și au dat do
vadă de neglijență în în
deplinirea obligațiilor ce 
le revin s-au luat opera
tiv măsurile necesare, mai 
operativ și cu mai 
simț de răspundere 
au făcut-o dinții în 
zurile acumulărilor 
metan amintite.

conștiin- 
indepli- 

care le 
funcți-pentru

mult 
decît 

ca
de
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Ședința Comitetului Politic Executiv 
al C. C. al P. C. R.

(Urmare din pag. 1)

sarcinilor prevăzute în plan, veniturile bu. 
getare fiind îndeplinite în proporție de 
104,4 Ia sută, realizîndu-se astfel echili
brul financiar și o circulație bănească să
nătoasă, Majoritatea întreprinderilor, ca 
urmare a îndeplinirii planului de produc
ție și a reducerii cheltuielilor materiale, 
și-au realizat si depășit beneficiile.

întreprinderile și organele financiar-ban- 
care au acționat în vederea îndeplinirii 
sarcinilor de producție și export, redu
cerii imobilizărilor de valori materiale. în 
același timp, în activitatea economico-fi- 
nanciară a unor unități economice s-au 
manifestat unele neajunsuri prin menți
nerea unui volum nejustificat de mare al 
cheltuielilor și existența unor întreprinderi 
care au înregistrat pierderi în loc de be
neficii. lipsuri care au condus la nereali- 
zarea integrală a veniturilor, nerambursa. 
rea la scadență a unor credite bancare, la 
alte deficiențe.

în vederea realizării tuturor sarci
nilor de plan, a recuperării restanțelor 
Comitetul Politic Executiv a cerut orga
nelor financiar-bancare să întreprindă, în 
colaborare cu ministerele, centralele și 
întreprinderile, măsuri pentru îndeplinirea 
producției fizice și nete, pre
cum si a producției marfă vîndută și în
casată. recuperarea restanțelor la investi
ții si devansarea intrării în producție a 
unităților planificate pentru acest an. în
cadrarea în normele de consum stabilite 
și reducerea consumurilor de materii pri
me. materiale, combustibili și energie, rea
lizarea integrală a planului de export și 
obținerea unor prețuri avantajoase pe 
piața externă, creșterea eficienței econo
mice în toate sectoarele de activitate. - în 
acest spirit, s-a indicat guvernului să a- 
nalizeze în mod special felul în care se 
realizează programul de investiții, cauzele 
pierderilor existente în activitatea unor 
unităti economice și să ia măsuri cores
punzătoare pentru lichidarea stărilor ne
gative.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
și anrobat, de asemenea, raportul cu pri
vire la participarea oamenilor muncii la 
realizarea producției, a beneficiilor și Ia 
împărțirea beneficiilor pe 1982. precum și 
proiectul de decret corespunzător. Fondul 
total de participare a oamenilor muncii 
la realizarea producției, a beneficiilor și 
la împărțirea beneficiilor în 1982 a fost 
cu 11 la sută mai mare decît în 1981. Mi
nisterele, celelalte organe centrale și comi
tetele executive ale consiliilor populare 
județene si al municipiului București, pre
cum si centralele industriale, vor stabili. 
Pe unități, plafoane in limita cărora se 
pot face plăți, în condițiile legii, pentru 
fondul de participare aferent beneficiilor 
realizate în cadrul planului și respectiv 
peste plan, precum și pentru fondul de 
stimulare a exportului.

Comitetul Politic Executiv a indicat ca 
la acordarea fondului de participare să 
se urmărească cu fermitate respectarea 
principiilor echității socialiste in scopul 
mai hunei antrenări si stimulări a tuturor 
oamenilor muncii Ia înderlinrea sarcini
lor de producție

( omitetul Politic Executiv a dezbătut 
în continuare, raportul cuprinzind sinteza 

propunerilor pentru planul de școlarizare 
și a numărului de burse pe anul școlar 
1983/1984, la toate gradele de învățămînt.

S-a apreciat că proiectele planurilor de 
școlarizare Ia învățămîntul preșcolar, pri
mar, gimnazial, liceal, profesional, de 
maiștri, superior și postuniversitar pentru 
viitorul an de învățămînt. elaborate pe 
baza propunerilor ministerelor, instituți
ilor centrale și comitetelor executive ale 
consiliilor populare, sînt în concordanță 
cu necesarul de personal muncitor al e- 
conomiei naționale.

In spiritul politicii partidului nostru 
de pregătire pentru muncă a tinerei ge
nerații, au fost adoptate măsuri privind 
dezvoltarea învățămîntului preșcolar, pri
mar, liceal și profesional. S-a stabilit ca 
din totalul absolvenților de opt clase, 92,4 
la sută să fie cuprinși în clasa a IX-a din 
liceele industriale, agroindustriale și silvi
ce și aproximativ 90 la sută din elevii 
clasei a Xl-a să fie pregătiți în licee cu 
același profil.

în scopul îmbunătățirii pregătirii pro
fesionale în meserie a absolvenților trep
tei I și a II-a de liceu, care se încadrează 
în producție, se vor lua măsuri pentru 
o mai bună organizare și desfășurare a 
stagiului de practicant, prin elaborarea u- 
nor programe asemănătoare celor după 
care sînt instruiți elevii școlilor profesio
nale în întreprinderi.

S-a stabilit ca în anul universitar 
1983/1984 să fie sporit numărul locurilor 
in învățămîntul superior, seral și fără 
frecvență, asigurîndu-se astfel posibilitatea 
ca tot mai mulți tineri care lucrează in 
producție să-și continue studiile.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, de 
asemenea, numărul burselor ce se vor a- 
corda în viitorul an școlar elevilor și 
studenților, creîndu-se în continuare — 
in spiritul politicii umaniste a partidului 
și statului — condiții tot mai bune de 
învățătură, de muncă și de viață tinere
tului țării noastre.

Comitetul Politic Executiv a analizat 
raportul cuprinzînd principalele concluzii 
rezultate din controlul efectuat asupra ac
tivității secțiilor industriale anexe de pe 
lingă consiliile populare și unitățile coope
ratiste profilate pe consum de metal, cau
ciuc și mase plastice. S-a apreciat că 
prin înființarea și dezvoltarea acestor u- 
nități, volumul producției a crescut și 
s-a diversificat, în ultimii ani, răspunzind 
în măsură sporită solicitărilor populației 
și marii industrii, fapt ilustrat de înre
gistrarea unui ritm mediu de creștere de 
8.8 la sută în 1982, față de anul anterior.

Au fost relevate, în același timp, apari
ția unor ilegalități în ceea ce privește în
ființarea și funcționarea secțiilor anexă, 
in aprovizionarea lor cu materii prime 
și materiale, stabilirea și aplicarea pre
țurilor, în modul de efectuare a plății re
tribuțiilor, precum și unele abateri grave 
și dezordine în evidența și gestionarea 
fondurilor. Comitetul Pelitic Executiv 

a criticat sever înființarea unor secții con
trar prevederilor Legii nr. 7/1971, care nu 
permite funcționarea unor astfel de unități 
profilate exclusiv pe consumul de materii 
prime și materiale din fondul centralizat 
al statului, sau cu forță de muncă prove
nită din alte localități. Au fost criticate 
cu fermitate practicile aprovizionării cu 

materii prime și materiale fără repartiții, 
nerespectarea documentațiilor de execuție, 
încălcarea normelor de consumuri la ma
terii' prime, materiale și energie, introdu
cerea ilegală în fabricație a unor repere, 
fără avizul centralei industriale de resort, 
livrarea unor piese de calitate necorespun- 
zătoare, formarea unor stocuri de produse 
fără desfacere. Critici severe au fost adre. 
sate cu privire la abaterile înregistrate in 
stabilirea prețurilor unor 
produse, ceea ce a favorizat produ
cerea unor însemnate prejudicii în dauna 
avutului obștesc și însușirea ilegală a unor 
sume importante de către unele persoane. 
S-a apreciat că neajunsurile constatate 
s-au datorat într-o mare măsură modu
lui defectuos în care s-a desfășurat acțiu. 
nea de organizare, îndrumare și control 
din partea forurilor care aveau obligația 
să asigure bunul mers al activității pro
ductive a secțiilor anexă, să urmărească 
aplicarea și respectarea strictă a norme
lor legale.

Comitetul Politic Executiv a aprobat pla
nul de măsuri menit să asigure dezvolta
rea în continuare a industriei mici, în 
spiritul indicațiilor date de conducerea 
partidului, cerînd Comitetului de Stat al 
Planificării, Ministerului Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului Gospodă
ririi Fondurilor Fixe și Ministerului Fi
nanțelor ca, împreună cu Comitetul pen
tru Problemele Consiliilor Populare, Mi
nisterul Agriculturii și Industriei Alimen
tare și Uniunea Centrală a Cooperativelor 
de Producție, Achiziții și Desfacerea Măr
furilor, să reanalizcze în cel mai scurt 
timp activitatea secțiilor de producție din 
industria mică și prestările de servicii că. 
tre populație, în conformitate cu obliga
țiile ce Ie revin privind producerea de 
bunuri de consuni, prin folosirea cu deo
sebire a resurselor locale de materii pri
me și materiale, dezvoltarea activităților 
de recondiționare a pieselor uzate și va
lorificarea mai intensă a materialelor re- 
folosibile. S-a indicat să se ia măsuri pen
tru respectarea legii privind profilul fie
cărei unități, funcționarea numai pe bază 
de autorizație și numai cu personal local, 
realizarea de produse vandabile, sub con
trolul organelor financiare, introducerea 
ordinei în toate unitățile, în vederea apli
cării ferme a normelor de consum, creș
terea generală a calității produselor și 
prestațiilor de servicii.

Comitetul Politic Executiv a examinat, 
în continuare, evoluția populației și a
principalelor fenomene demografice, în 
anul 1982. Potrivit datelor statistice, la 
1 ianuarie 1983 numărul populației Româ
niei era de 22 527 235 locuitori, sporind 
cu 102 989 locuitori față de 1 ianuarie 1982. 
S-a apreciat faptul că, in 1982, s-a înre
gistrat cea mai scăzută cifră a mortalită
ții infantile din istoria țării. In același 
timp s-au exprimat critici cu privire la 
reducerea sporului natural, apreciindu-se 
că aceasta se datorește într-o mare măsură 
existenței unui număr ridicat de întreru
peri nejustificate de sarcină.

Comitetul Politic Executiv a stabilit 
ca, în perioada care urmează, consiliile 
populare județene să acorde o mai mare 
atenție aspectelor demografice să exami
neze lunar problemele de care depind în
tărirea familiei și creșterea natalității.

S-a indicat să se ia măsuri pentru îm
bunătățirea activității Ministerului Sănă
tății, a unităților medico-sanitare în ve
derea asigurării condițiilor de igienă și 
combaterii îmbolnăvirilor, pentru apăra
rea sănătății poporului. De asemenea, s-a 
cerut medicilor, întregului personal me
dical, să acționeze cu toată fermitatea și 
răspunderea pentru a se pune capăt cu 
desăvîrșire întreruperilor abuzive de sar
cină. S-a subliniat, totodată, însemnătatea 
intensificării activității de educație sani
tară a populației, îndeosebi a tineretului, 
precum și de dezvoltare a conștiinței ne
cesității creșterii mai accentuate a popu
lației, a întăririi, și pe această cale, a for
ței națiunii noastre socialiste.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut, 
în continuare, un raport cu privire- la 
promovarea femeilor în funcții de răs
pundere in perioada 31 decembrie 1979 — 
31 martie 1983.

S-a apreciat că, potrivit sarcinilor sta
bilite de Congresul al XII-lea, orientărilor 
și indicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, organele și organizațiile de 
partid au acționai permanent pentru creș
terea numărului femeilor și a ponderii 
lor în totalul cadrelor care ocupă funcții 
de răspundere în organele și organizațiile 
de partid, de stat, în conducerea organi
zațiilor de masă și obștești, a unităților 
economice și instituțiilor social-culturale. 
Ca urmare, numărul femeilor promovate 
în funcții de răspundere a crescut conti
nuu. In prezent, femeile dețin o pondere 
mai mare în organele colective de condu
cere. in funcții de răspundere, mai ales 
in sectoarele în care ocupă un loc impor
tant în totalul personalului muncitor.

Comitetul Politic Executiv consideră în
să că in unele sectoare de activitate nu
mărul femeilor cu munci de răspundere 
nu se ridică la nivelul sarcinilor și al 
ponderii pe care ele o au în sectoarele 
respective.

Pornind de la aceasta, s-a indicat ca 
organele și organizațiile de partid, de-stat, 
de masă și obștești să acționeze în conti
nuare, pe baza unui program, pentru 
promovarea unui număr mai mare de fe
mei în funcții de răspundere, corespunză- 
tor cu locul și rolul important pe care a- 
cestea îl au în producție, în întreaga ac
tivitate economico-socială.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu 
privire la vizita prietenească de lucru e- 
fectuată în țara noastră de tovarășul Mi- 
tia Kibicici, președintele Prezidiului Comi
tetului Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, în fruntea unei delegații 
a U.C.I., în zilele de 18 și 19 aprilie.

Aprobînd întrutotul înțelegerile stabili
te cu prilejul noului dialog romăno-iugo- 
slav la nivel înalt, Comitetul Politic E- 
xecutiv a stabilit măsuri pentru transpu
nerea lor in viață, pentru amplificarea și 
aprofundarea continuă a relațiilor de 
strînsă prietenie, solidaritate și colabora
re dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Comitetul Politic Executiv a rezolvat 
de asemenea, probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.

2LVMnîAL Partidă cîștigată în finalul unei vii dispute sportive
in etapa a treia a retu

rului campionatului repu
blican de handbal rezervat 
juniorilor echipa C.S.Ș. Pe
troșani a intilnit puternica 
formație C.S.Ș. Baia Mare. 
Primele 12 minute de joc 
s-au scurs fără ca echipa 
din Petroșani să primească 
gol ; in schimb a reușit să 
înscrie de trei ori. in con

SCH1_ Concursul ultimei zăpezi
La slirșitul săptămînii 

trecute pe pirtia Slima din 
masivul Paring s-a desfă- 
șurat un reușit concurs de 
schi alpin, prilej cu care 
s-a incheiaj, in Valea Jiu- 
lu: activitatea oficială de 
se! lin acest sezon. La 
st.i întrecerilor s-au 
alin.at copiii născuți în 

tinuare tinerii noștri jucă
tori sînt incisivi în atac 
și se apără cu siguranță, 
așa că in minutul 17 con
duc confortabil cu scorul 
de 10—3. Dar în handbal 
răsturnările de scor sînt 
spectaculoase și cînd mai 
era doar un minut pînă la 
sfîrșitul primei reprize sco
rul devine 10—9. începe

anii 1973, 1972 și juniori, 
lată primii clasați pe cate, 
gorii de virstă, categoria 
zece ani, fete : Cerasela
Beke, Cristina Betar, Eriko 
Laslâu, băieți : Călin To- 
deriță, Adrian Pică, Dan 
Pelerfi, categoria 11 ani, 
fete : Nicoleta Zapan, bă
ieți : Alin Gedeon, Alexan

repriza a doua și 10—10. 
Pină in minutul 38 zeița 
Fortuna a surîs cînd unei 
echipe, cind alteia. Dar din 
minutul respectiv, cînd sco
rul era 13—13, jucătorii 
din Petroșani au condus 
in permanență cu 1—2 go
luri. In final au obținut o 
victorie muncită și merita
tă cu 20—19. Merită re
marcat întregul lot.

dru Acs, Hurst Betar. 
Juniori, fete ; Liana Grosu, 
Hamona Bcke, Alina Dă- 
răbanțu ; băieți : Dan Ne- 
gruț, Răzvan Pop.

La reușita concursului 
și-au adus contribuția
C.M.E.F.S. Petroșani și 
C.S.Ș. din localitate. 

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Comoara; Uni
rea : Teheran '43, I-II.

LONEA : Despărțirea,
1-11

AN1NOASA : Gozlan.
VULCAN — Luceafărul: 

Imperiul contraatacă, LII.
LUPEN1 — Cultural : 

Răzbunarea.
■ UR1CANI : Două sem
nale lungi în ceață.

TV.
16,00 Telex. 16,05 Co

locvii pedagogice. 16,25 
Am o țară ca o floare.’ 
16,40 Universul femeilor. 
17,30 Fotbal : România — 
Olanda, in preliminariile 
olimpice. Transmisiune 
directă de la Rîmnicu- 
Vilcea. 19,15 închiderea 
programului. 20,00 Tele
jurnal. 20,15 Actualitatea 
economică. 20,25 Imn țării

mele. Program de cîntece 
patriotice. 20,35 Dialogul 
faptelor. 20,45 Stop-cadru 
pe mapamond. 21,00 Film 
artistic. Lovitura de gra
ție. Producție a studiou
rilor franceze. 22,25 Tele, 
jurnal.

VREMEA
Meteorologul de servi

ciu comunică : Ieri,' tem
peratura maximă a aeru
lui la Petroșani a fost de 
plus 22 de grade, iar la 
Paring de plus 14 grade. 
Minima a fost de plus 
6 grade atît de la Petro, 
șani cît și la Paring.

Pentru următoarele 24 
de orc : Vreme in gene
ral frumoasă cu cer varia, 
bil, mai mult senin noap
tea. Izolat se vor semna
la averse de ploaie însoți
te de descărcărpelectrice. 
Vînt slab pînă la moderat. 

’Temperatura maximă va 
fi cuprinsă între plus 20 
și plus 24 de grade, mi
nima între plus 4 și plus 
8 grade.

Mica pubîicitate
VÎND Dacia 1100, strada 

Spira llaret 5/4 Lupeni. 
După ora 17. (451)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Duță 
Rodica, eliberată de 
D.R.T.V. Timișoara. O de
clar nulă. (452)

PIERDUT carnet student 
pe numele Stănoiu Cons
tantin, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. îl 
declar nul. (453)

PIERDUT carnet student 
pe numele Popa Gheorghe, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. 11 declar 
nul. (454)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vătafu 
Ion, eliberată de mina Pe- 
trila. O declar nulă. (455)

PIERDUT carnet student 
pe numele Dumitraș Doina, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. 11 declar 
nul. (456)
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