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

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

Comitetul Politic Executiv a examinat 
si aprobat Programul de măsuri cu privire 
la îmbunătățirea activității ideologice și 
politico-educative in rindurile comuniști
lor, ale oamenilor muncii de la orașe și 
sate.

Comitetul' Politic Executiv a constatat 
cu satisfacție că, în perioada care a tre
cut de la Plenara C.C. al P.C.R. din iunie 
1982, s-a desfășurat in spiritul indicați
ilor și orientărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o activitate susținută în 
domeniul muncii ideologice și politico- 
educative, al dezvoltării conștiinței so

cialiste a maselor, al formării omului nou 
cu înalte calități morale și politice.

In același timp, s-a apreciat că actualul 
stadiu de dezvoltare economico-socială a 
patriei, mărețele perspective ce se des
chid înaintării României spre comunism, 
impun îmbunătățirea generală a activită
ții politico-educative, de formare a omu
lui nou, participarea efectivă a tuturor 
celor ce muncesc, fără deosebire de na
ționalitate. la înfăptuirea unei noi calități 
a muncii — în industrie, agricultură, în 
celelalte domenii — in vederea traduce
rii exemplare in viață a hotăririlor Con
gresului al XH-lea și ale Conferinței Na
ționale, a indicațiilor și orientărilor for
mulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
In lumina documentelor adoptate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din iunie 1982, a cu- 
vîntăritor secretarului general al partidu
lui, organele și organizațiile de partid 
sini chemate să desfășoare o susținută 
muncă politico-ideologică și cultural-edu- 
cativă pentru ridicarea nivelului general 
de instruire si educare a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii, pentru cu
noașterea. însușirea și aplicarea de către 
aceștia, in spirit revoluționar, a liniei po
litice a partidului, a principiilor ce că
lăuzesc politica internă și externă a parti
dului și statului nostru.

In acest scop, organele și organizațiile 
de partid trebuie să acorde cea mar ma
re atenție îmbunătățirii activității poli
tico-educative pentru mobilizarea comu
niștilor, a celorlalți oameni ai muncii la 
realizarea sarcinilor economice si sociale. 
Totodată, ele trebuie să acționeze, ru 
toată răspunderea, pentru educarea poli
tico-ideologică și revoluționară, patrioti
că a celor ce muncesc, cunoașterea și a- 
plicarea hotăririlor de partid, a legilor ță

rii, a principiilor și normelor muncii și 
vieții comuniștilor, educarea materialist- 
științifică a oamenilor muncii, în vederea 
formării unor temeinice convingeri știin
țifice. In acest cadru s-a subliniat necesi
tatea perfecționării activității cultural-e
ducative de masă, sporirea rolului lucră
torilor din domeniul culturii și artei, a 
tuturor creatorilor in vederea ridicării 
nivelului calitativ și a eficienței acesteia. 
Organele și organizațiile de partid, orga
nizațiile de masă și obștești, toți factorii 
educaționali trebuie să acționeze în mo
dul cel mai hotărît pentru întărirea spi
ritului revoluționar, combativ, al comu
niștilor, al tuturor oamenilor muncii, pen
tru sporirea exigenței față de activitatea 
desfășurată, a răspunderii lor în îndepli
nirea sarcinilor încredințate. In mod deo
sebit, trebuie intensificată activitatea po- 
litico-ideologică pentru aplicarea fermă, 
în toate domeniile de activitate, a prin
cipiilor eticii și echității socialiste, incit 
acestea să devină norme permanente de 
viață și activitate ale comuniștilor, ale 
tuturor constructorilor socialismului din 
țara noastră. Trebuie, de asemenea, să se 
acționeze in continuare pentru perfecțio
narea activității politico-ideologice de e- 
ducare în spiritul unității și frăției tutu
ror oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate. în munca și lupta pentru 
înfăptuirea politicii de construcție socia
listă, pentru progresul și înflorirea pa
triei comune — Republica Socialistă 
Romania. In același timp, munca politi
co-ideologică trebuie să contribuie la a- 
doptarea unor poziții ferme de combatere 
a oricăror manifestări care contravin po
liticii naționale a partidului si statului 
nostru.

Pentru a se asigura înfăptuirea unitară 
a hotăririlor Congresului al XTI-Ica și 
Conferinței Naționale ale P.C.R., a orien
tărilor secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Comitetul 
Politic Executiv a indicat ca organele și ) 
organizațiile de partid să analizeze, in
tr-un spirit de inaltă exigență propria I 
lor activitate și să stabilească sarcinile l 
si măsurile ce vor fi întreprinse, in ve- | 
livrea ridicării nivelului calitativ al in- i 
tregii activități politico-ideologice si cul
tural-educative, in concordanță cu ceriu- l 
țele si exigențele actualei etape de dez- > 
vottare a societății noastre socialiste, ale 
formării omului nou. constructor conș
tient al socialismului si comunismului în ! 
România.

(Continuare in pag. a t-a)
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In întîmpinarea
marii sărbătoriV»

a Eliberării
si a Zilei minerului

Mereu 
în fruntea întrecerii

1290 tone

VIATA DE PARTID

CONDIȚIA UNEI ACTiVlTĂȚI 
EFICIENTE

antrenarea comuniștilor 
-a soluționarea 

problemelor producției
Asigurarea cadrului dez

baterii temeinice, multila
terale a tuturor probleme
lor ce stau în fața organe
lor și organizațiilor de 
partid, a modului lor de 
soluționare, participarea e- 
fectivă a comuniștilor la 
elaborarea și înfăptuirea 
hotăririlor sînt cerințe e- 
sențiale ale eficienței mun
cii de partid

Caracteristic majorității 
organizațiilor de partid de- 
la l.M. Livezeni este faptul 
că în dezbaterea adunărilor 
generale se pun cele mai 
importante aspecte ale pro
ducției și vieții interne de 
partid creîndu-se condiți
ile necesare ca ele să fie 
examinate cu toată exigen
ța, larga consultare a mem
brilor de partid asupra mă
surilor și hotăririlor ce ur
mează să fie adoptate, sti
mularea exprimării nestin
gherite a opiniilor, propu
nerilor și sugestiilor, încu

rajarea criticii și autocriticii 
— cale importantă de acti
vizare a membrilor de 
partid, de atragere a lor la 
rezolvarea obiectivelor sta
bilite. Așa de exemplu — 
organizațiile de bază nr. 1, 
3, 5A, 6, 7, 8 și 10 dezbat 
cu regularitate principalele 
probleme ale activității 
productive, ale vieții inter
ne de partid. Ele reparti
zează sarcini concrete co
muniștilor și urmăresc în
deaproape modul în care 
sînt duse la îndeplinire 
preocupări ce au contribuit 
la dezvoltarea conștiinței 
membrilor de partid, la e- 
ducarea lor în spiritul dis
ciplinei dc partid. Există o 
legătură strînsă între fap
tul că minerii sectorului 
investiții și raionul Petri
la—Sud își îndeplinesc rit-

Vasile COCHECI

(Continuare in pag. a 2-a)

ÎN ZIARUL DE AZI
• Moment de importanță deosebită în 

activitatea preparatorilor
(pag. a 2-a)

• Raid nocturn: Prin hlamida nopții tot se 
mai vede cîte ceva...

(pag. a 3-a)

Colectivul de mineri și mecanizatori din ca
riera Cîmpu Iui Neag depune în aceste zile eforturi 
susținute pentru a întâmpina Ziua minerului și ma
rea sărbătoare de la 23 August cu noi și importante 
succese. Printr-o mobilizare de excepție, din ca
rieră au fost livrate zi de zi, în această lună, în
semnate cantități de cărbune peste sarcinile de plan. 
Luni. 25 iulie, din carieră au fost expediate, su
plimentar aproape 5U0 tone de cărbune cocsifieabil. 
Cu acestea 'plusul cumulat de la începutul acestei 
luni se ridică la pest ' 14 500 tone de cărbune coi- 
sificabil.

Pentru a asigura front de lucru în perioada ur
mătoare. zilnic sînt excavați și transportați sute de 
metri cubi de steril peste sarcinile dc plan. In a- 

i coastă lună au fost excavați și transportat: supli
mentar 22 000 mc de steril, iar de la începutul a- 

‘ nului 549 624 mc steril.
Prin faptele lor de muncă mecanizatorii din 

cii ‘era Ciinpu lui Neag răspund chemării de a da 
țăr i cil mai m ill cărbune, contribuind, astfel, la 
obținerea indep ntlenței energ-tice a țării noastre. 
(Gh. 15)
\- ----------------------------------------- ------------- ---------

extrase 
suplimentar
Un fapt de muncă vred

nic de notat îl consem
năm acutn în preaj
ma marii sărbători națio
nale de la 23 August: 
preliminarul zilei de 
25 iulie a fost depășit, 
la INI. Petrila cu 1290 
tone de cărbune. Pe pri
mele locuri în întrecere 
se situează sectorul I 
cu l 700 tone de cărbune 
depășire la zi a sarcini
lor de plan pe luna iulie, 
urmat fiind de sectoare
le 11 .și V, care, tot de la 

, ‘începutul acestei luni. în- 
I _ . _ .registrt ază o depășire 

planului de 923 și.
pectiv, l 154 tone 

cărbune (Gh. O.)
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funcționarea în bune 
condițiuni a mașinilor 
și utilajelor din secto
rul III al minei Dilja, 
depinde de activitatea 
competentă a echipei 
complexe de electro- 
lăcătuși a sectorului. In 
imagine maistrul l’etru 
Marcu, alături de elec 
trolăcătușii Vladimir 
Ilasiuc, Toni- Manea și . 
Nicolae Bora.

'!
l oto : Șt. NEMECSEK
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Cînd abordezi cu răspundere problemele, 
ele își găstsc rezolvarea

vansări zilnice
ml. Acum, 
mației de 
tînărul și 
ner Vasile 
a reușit să ajungă la 
vansări zilnice de 2—2,5 
ml. Pînă la 3 ml pe zi 
mai este însă. Această 
avtnsare ar asigura rea
lizarea preliminarului. La 
cea dc-a doua decadă a 
lunii iulie, brigada avea 
un minus de 119 mc, în 
condițiile în care au lu
crat, auxiliar, la rear- 
mări. Care sînt necazuri
le, ce se poate promite, 
pe cînd redresarea ? Ne 
răspund interlocutorii noș
tri.

LM. Paroșeni. De 
sing. Dumitra Drăgoi 
flăm realizările brigăzilor 
de mineri pe primul se
mestru • întreprinderea 
înregistrează un însem
nat minus de cărbune. • 
Din 24 de brigăzi, doar 12 
și-au realizat sarcinile • 
La sectorul I al minei, din 
9 brigăzi, 4 nu și-au rea
lizat sarcinile • La zi, 
sectorul înregistrează, pe 
iulie, un plus de peste

1500 tone cărbune • A- 
cesta ar fi și mai mare 
dacă unele dintre brigăzi 
nu s-ar confrunta cu 
greutăți • Pot fi îndrep
tate ? • Răspunsul una
nim este

Cîte va
afirmativ.
detalii despre 

activitatea brigăzii de 
pregătiri de Ia sectorul I 
luată în discuție. Pînă a- 
cum două luni ea avea 
alt brigadier. Planul — 
între 70—80 la sută. A-

la cîrma 
luci-u se 
ambițiosul 
Cojocaru,

1—1,5 
for- 
află 
mi- 

care 
i a-

VASILE COJOCARU,
miner șef de brigadă, a-

bia ieșit din mină 
spune : „Categoric,

ne
pla-

Mircea BUJORESCU 
foto : Cristian ȘTEFAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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Moment de importanță deosebită 
în activitatea preparatorilor

De curînd a avut loc 
adunarea generală a oa
menilor muncii de la 
preparația cărbunelui din 
Coroești care, prin anali
za profundă și matură a 
activității depuse în se
mestrul I, prin realizări
le raportate — realizări 
ce onorează întregul co
lectiv — a demonstrat că 
preparatorii constituie un 
detașament de nădejde 
al Văii Jiului, conștient 
de răspunderea ce-i revi
ne în livrarea cărbunelui 
necesar siderurgiei și e- 
nergeticii românești.

Preparatorii Coroeștiu- 
lui exploatînd cu randa
mente maxime instalați
ile, aplicînd soluții no
vatoare au reușit să ob
țină în perioada amin
tită o producție netă to
tală de cărbune de 
1 351 502 tone, adică, să 
realizeze planul la acest 
indicator în proporție de 
101,4 la sută.

Enumerînd sorturile de 
cărbune livrate suplimen
tar economiei naționale : 
24 120 tone normal 0—10 
mm, 65 686' tone mixte 
0—10, 13 145 tone mixte 
10—80 mm, 14 714 tone 
brichete — nu facem o 
simplă înșiruire de cî- 

i fre, ci relevăm o muncă

r
te

E
■

I
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asiduă susținută, inteli
gentă, creatoare și dra
gostea față de meseria 
de preparator. In perioa
da analizată s-au atins 
și adevărate recorduri a- 
le instalației prin 79,3 
la sută recuperare glo
bală și 32,6 la sută re
cuperare în „special".

Aceste realizări deose
bite poartă amprenta u- 
nor destoinici și apreciați 

Adunări generale ale oamenilor muncii

preparatori, șefii de echi
pă loan Matei, Ștefan 
Rusu, Teodor Leon, spă
lătorii Ioana Negreț, E- 
lena Cadar, Zoia Chetro- 
iu, brichetatorii Haralam- 
bie Arpirten, Pascu Voi- 
cu, Haralambie Stoenică, 
maiștrii Alexandru Bu
ruiană, loan Urechescu, 

ing. Vasile Caramete, 
sing. Vaier Irimuș.

Lucrări de mare an
vergură executate pentru 
optimizarea fluxurilor 
tehnologice, - reparațiile 
capitale ale utilajelor de 
importanță deosebită, re
vizia și întreținerea per
manentă a mașinilor au 
contribuit la o funcțio
nalitate adecvată și un 

I

sporit grad de siguran
ță a instalațiilor, lucră
rile fiind executate cu 
pricepere și măiestrie de 
șefii de echipă și ortacii 
lor Cornel Colda, Dumi
tru Durac, Francisc Pecs, 
Ițig Leibovlci, Gheorghe 
Ciobanu, Andrei Bechea- 
nu, Gheorghe Suciu, Ște
fan Perdi, Nicolae Iclăn- 
zan, Constantin Pigui, 
maiștrii Lazăr Josan, A- 

ristică Lățea, Marin Chi- 
ru, Dumitru Burchel, ing. 
Horia Tripon.

In activitatea de trans
port a cărbunelui brut 
de la exploatările minie
re și a produselor finite 
către beneficiari s-au re
marcat turele de serviciu 
conduse de tehnicianul 
Petru Săcăluș și Nicolae 
Cristea, precum și echi
pa de la depou condusă 
de loan Cîmpeanu. Amin
tirea fruntașilor în pro
ducție este totuși insu

ficientă pentru a face cu
noscute valorile umane 
deosebite de care dispu
ne acest colectiv harnic 
și întreprinzător.

Discuțiile prilejuite de 

i’

Cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii își 
găsesc aplicabilitatea în toate ramurile economiei 
noastre naționale, ilustrînd elocvent grija partidu
lui și statului nostru pentru promovarea noului în 
toate sectoarele de activitate economică. O astfel de 
dezvoltare ascendentă a cunoscut și I.U.M. Petro
șani care, în ultimii ani, a fost înzestrată cu nei 
mașini-unelte de mare productivitate și complexi
tate. In imagine, operatorul Teodor Tătar efectuea
ză verificarea în gol, a programului unei mașini de 
găurit multiple, cu comandă numerică, într-una din 
secțiile de prelucrări mecanice. (Foto: N. ȘTEFAN)

materialele prezentate în 
cadrul adunării generale 
au reliefat maturitate în 
gîndire, preocupare per
manentă pentru rezolva
rea deficiențelor, atașa
ment deplin față de inte
resele întreprinderii și, 
implicit, ale economiei 
naționale. Din cuvîntul 
inginerului Vasile Cara
mete, tehnicianului Ion 
Mogofan, șefilor de echi
pă Dumitru Agache, Ște
fan Perdi, loan Cîmpean, 
Ioan Sas, Vasile Nicuță, 
Francisc Pecs, se des
prind eforturile depuse 
pentru realizarea indica
torilor de plan, unele 
deficiențe în aprovizio
narea cu materiale, piese 
de schimb și aparatură 
de măsură și control, asi
gurarea timpului dispo
nibil necesar efectuării 
reparațiilor, propuneri de 
îmbunătățiri constructive 
ale utilajelor; măsuri de 
economisire a materiale
lor și energiei; lărgirea 
gamei de piese de schimb 
confecționate în ateliere
le proprii, precum și a 
metodelor de recondițio- 
nare a pieselor uzate.

Ing. Dorin CERBU, 
șef birou mecanic de la 

I.P.C.V.J. Petroșani

Viața de partid

Condiția unei activități♦ » 
eficiente

(Urmare din pag.

au

mic sarcinile de plan și fe
lul în care se desfășoară 
viața și activitatea organi
zației de partid.

O experiență bună 
acumulat și organizațiile de 
partid nr, 1, 5A, 6 și 8 
în a căror practică s-a în
cetățenit metoda consultă
rii și antrenării membrilor 
de partid la rezolvarea pro
blemelor din domeniul ac
tivității economice, politice 
și sociale. Cu ocazia discu
țiilor purtate cu șefii de 
brigăzi și de schimb, maiș
trii minieri și electromeca
nici pe tema găsirii unor 
soluții corespunzătoare pen
tru realizarea planului, a- 
ceștia au făcut 36 de pro
pune ■ care, înfăptuite tot 
de comuniști, au condus la 
remedierea unor defecțiuni 
tehnice, la o mai bună 
provizionare a locurilor 
muncă. La organizațiile 
partid nr. 1 și nr. 3, la 
laborarea și finalizarea 
nor măsuri pentru îmbună
tățirea calității cărbunelui 
și întărirea disciplinei au 
fost antrenați toți șefii de 
brigăzi, maiștrii și ingine
rii, comuniști cu o bogată 
experiență.

In ultima perioadă, co
mitetul de partid a impri
mat adunărilor generale un 
caracter mai viu, determi- 
nînd o participare Susținu
tă a comuniștilor la dezba
terea problemelor, la reali
zarea obiectivelor ce stau 
în fața organizațiilor de 

a- 
de 
de
e- 
u-

bază. Astfel la organizați
ile de bază de la sectoare
le de investiții și mecani- 
zare-energetic, ai căror se
cretari sînt tovarășii Du
mitru Temistocle, Manda 
Alexandru și Gheorghe Mo- 
ja, se asigură pregătirea 
temeinică a adunărilor ge
nerale. Crcîndu-se cadrul 
de afirmare a criticii și 
autocriticii, comuniștii din 
organizațiile de bază nr. 1, 
6, 7 și 10 au criticat nea
junsurile în desfășurarea 
aprovizionării tehnico-ma- 
teriale la puțul auxiliar Est, 
la orizonturile 512 și 400, 
abaterile de la disciplină
— nerespectarea programu
lui de lucru, lipsa asisten
ței la intrarea și ieșirea 
personalului din subteran, 
cît și abaterile de la nor
mele de protecție a mun
cii.

Se constată însă deficien
țe în stilul de muncă 
comitetului de partid 
al birourilor în direcția 
conducerii activității la 
sectoarelor I, II, III și IV, 
care înregistrează mari ră- 
mîneri în urmă în realiza
rea sarcinilor de plan. A- 
ceasta se datorește și fap
tului că nu au fost antre
nate colective de comuniști
— formate din membri aî 
comitetului de partid ai 
b.o.b, maiștri, ingineri — 
pentru a controla și elabo
ra măsuri care să conducă 
la remedierea neajunsurilor, 
la întărirea climatului de 
ordine și disciplină în fie
care sector.

al
și
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Cînd abordezi cu răsoundere problemele ■
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Autodotare

Livezeni, a cooperati- 
„Unirea" a fost pusă 

funcțiune o mașină de

La noua și moderna sta
ție Autoservice nr. 44, de 
ia 
vei 
in 
confecționat plasă de sîr- 
mâ. *

Pornită din inițiativa i- 
nimosului colectiv care lu
crează aici, acțiunea are 
drept scop diversificarea 
gamei de servicii prestate 
populației și creșterea gra
dului de rentabilizare a 
acestei secții. Șeful de e- 
chipă Gheorghe Staicu, se
condat de lăcătușii Dumi
tru Popa, Robert Schuster 
și Hans Breit, a reușit să 
adapteze un motor electric 
la bancul de lucru, con
ceput și realizat de ei. A- 
doptarea acestei soluții a

clien-

cum sîntem 
nu peste 
unitatea din

in-
mult

Li- 
i în

condus la creșterea 
ductivității muncii, 
tînd condiții ca, în 
fel, să se obțină peste 50 
ml de plasă pe zi cu o lă
țime de pînă la 2,5 m.

Mai notăm faptul că se 
primesc comenzi de la 
populație, acestea execu- 

tîndu-se atît cu materialul 
Cooperativei, cit și al 
tul ui.

După 
formați, 
timp la 
vezeni va mai fi pusă 
funcțiune încă o mașină de 
confecționat plasă din sîr- 
mă, asigurîndu-se astfel o- 
perativitate în ceea ce pri
vește onorarea comenzilor. 
(Gh. B.)

pro- 
exis- 
acest

(Urmare din pag. I)

nul se poate realiza. Cum? 
Voi fi scurt. Materialul e 
cam departe de locul de 
muncă, la 300 m. Cele 
5 transportoare se defec
tează destul de des. Apoi, 
oamenii. Am lipsit o 
săptămînă, pe caz de boa
lă, și oamenii mei s-au 
cam lăsat „pe tînjeală". 
Asta spune ceva. Foarte 
important: nu am mi
neri pe toate schimburile,- 
brigada încă nu-i bine 
sudată. Dacă se poate, aș 
avea nevoie de doi mi
neri, sau cel puțin unul 
pe fiecare schimb. Expe
rimentăm un nou tip de 
armături, \ Grele, impun 
un volum mare de mun
că. în 
aceste 
zolvă 
sigur), 
brigada pe care o conduc 
va raporta depășiri de 
plan".

condițiile în care 
deficiențe se re- 

(și se pot rezolva 
la Ziua minerului

1 
i

Sing. ION BOTEZATU, 
adjunctul șefului de sec
tor, și el ieșit din subte
ran : „De săptămînă vi
itoare (cea în curs — n.n.) 
vom amenaja un traseu 
pentru aprovizionare, ca
re va ajuta și la aprovi
zionarea brigăzii Cojo- 
caru. Vom întări grupa 
de aprovizionare și va a- 
vea material la 100 m. 
în mod sigur va primi 
miner pe fiecare schimb. 
Oricum, îi întărim efec
tivul pentru că urmează 
să atace lucrările la un 
al doilea loc de muncă. 
Se va ajunge de la 12—15 
oameni, la 20—22. Ne

la 
pe 

in

vom orienta ca pe fieca
re schimb să fie doi mi
neri. Se va acorda 
multă atenție 
și reparațiilor 
transportoarele de 
flux. Este o brigadă 
cropită mai greu, dar se 
va omogeniza. Brigadierul 
e un om de nădejde. De 
fapt, s-au văzut rezulta
tele. Avansările au cres
cut cu 1 ml pe zi. Și vor 
mai crește. Cred că, de la 
1 august, brigada intră 
pe plan". 

mai 
reviziilor 
de

CONSTANTIN 
președintele 
de sindicat 
„în adunarea

MATEI, 
comitetului 
al minei : 

generală

s-au discutat și proble
mele acestei formații de 
lucru. încet-încet oame
nii se vor apropia de 
noul șef de brigadă și se
va crea acel climat de 
muncă necesar biruirii 
greutăților. Vasile Cojo- 
caru are spirit combativ 
și multă experiență, este 
un miner bun, competent. 
„Cheia" succesului este 
munca cu omul și el știe 
cum să-i atragă de partea 
sa. Conducerea colecti
vă a întreprinderii va 
depune toate eforturile 
să-l ajute ^ă treacă peste 
greutăți. De fapt, este 
o obligație a noastră, în 
spiritul contractului co
lectiv încheiat".

Așadar, iată un exem
plu de abordare și rezol
vare a problemelor cu 
care se confruntă forma
țiile de lucru. O abordare 
responsabilă, angajantă, 
cu promisiuni ferme, in
tr-adevăr un sprijin con
cret, eficient, operativ. 
Așteptăm să consemnăm 
modul în care au fost re
zolvate 
cate de 
sectorul 
șeni.
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problemele ridi- 
brigadierul de la 
I al l.M. Paro-

jrâ infgf mjrn
II I
I

IMPORTANT. De la 
tovarășul Ilie Ciobănescu, 
de la Comitetul munici

pal U.T.C., aflăm că bile
tele pentru Cenaclul Fla
căra al tineretului revolu
ționar se distribuie prin 
secretarii U.T.C. din în
treprinderi și instituții și 
la sediul organizației mu
nicipale.

PRACTICA PRODUCTI
VA. 50 de elevi de la Li
ceul industrial din Petrila 
efectuează, în această pe
rioadă, practica 
vă în unitățile 
ale orașului. In 
le ei lucrează
I.C.M.M. Petroșani, secția 
Petrila, iar începînd 
Iutii vor participa la 
crările de amenajare 
Parcului Tineretului 
cartierul „8 Martie",
vii lucrează sub îndruma-

producti- 
economice 
aceste zi- 
încă la

de
lu- 

a 
din 
Ele-

rea profesorilor 
Colesniuc și 
Izvercianu.

Veturia
Constantin

această cale, 
impulsionăm 
reparare a

IMPULS. Pe 
încercăm să- 
activitatea de 
liniilor telefonice din Pe- 
trila care, defecte fiind, 
au făcut ca telefoanele din 
cartierul de sus al orașu
lui să rămînă mute. Im
pulsul este adresat Oficiu
lui municipal de poștă și 
telecomunicații. Cetățenii 
plătesc abonamentul și

vor să vorbească la tele
fon. Alo, se aude ?

IMPOSIBILA... SOAR
TA a drumurilor din raza 
orașului Lupeni tinde să 
fie completată de Bulevar
dul Păcii. Pe acest tron
son, care părea să fie bine 
pus la punct, cei ce l-au 
amenajat au uitat o por
țiune de circa 5/5 metri 
nebetonată. Ii informăm pe 
respectivii 
cest lucru 
porțiunea este 
circa 150 
„Cantină-restaurant" — spre

„uituci" că (a- 
sigur știu și ei) 

*1 situată la 
metri de noua

așteaptă !Uricani și... îi
(A. T.)

ACȚIUNI DE 
MARE, 
de la 
și de Ia ora 17, în sala mi
că a ~ 
avea 
supra 
mente politice interne 
internaționale din luna iu
lie.

1NFOK- 
începîndAstăzi,

ora 9, în sala artelor

Casei de cultură vor 
Ioc două informări a- 

principalclor eveni- 
Și

CURSURI DE CALIFI
CARE. De la tovarășa Au
rica Filimon, secretara șco
lii de calificare de la l.M.

în 
la această în- 

vor urma 
perfecționare 

peste 100 de 
care se vor

Livezeni, am aflat că 
luna august 
treprindere 
cursuri de 
profesională 
muncitori, 
pregăti pentru meseriile de 
miner, artificier și meca
nic mașini și utilaje.

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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Colectivul de oameni ai 
muncii de la Atelierul de 
Reparații Mecanice Live- 
zeni, din cadrul 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petro

șani, este un colectiv tî- 
năr. Constituit din mun
citori veniți din secții și 
întreprinderi diferite, a- 
cest colectiv a depășit 
de mult timp stadiul de 
„acomodare" cu „noua 
casă", devenind omogen, 
maturizat, executînd lu
crări de reparații de bu
nă calitate la utilajele 
miniere. Primele re
parații capitale 
la combine au fost 
consemnate de mult la 
acest atelier. Tot aici, tî- 
nărul colectiv și-a asu
mat răspunderea execu
tării reparației complexe 
a generatorului de ulei 
fierbinte pentru secția 
Brichetaj de la Prepa- 
rația Coroești, reparație 
care altădată era execu
tată de întreprinderi 
prestigioase din Bucu
rești sau Sibiu. Locomo
tive Diesel pentru trans
portul subteran, compre- 

soare de mare capacita- 
tate, concasoare, pompe, 
utilaje de mare însemnă
tate pentru industria 
noastră minieră, își reiau, 
pentru o nouă etapă, dru
mul spre subteran, prin 
strădania și priceperea

Maturitatea
unui colectiv tinăr

la Li-

care
fru-

harnicului colectiv ele oa
meni ai muncii de 
vezeni.

Care sînt factorii 
concură la aceste 
moașe realizări? In pri
mul rind, organizarea e- 
xemplară a muncii și a 
producției constituie una 
din condițiile de bază a- 
le succesului. Succesului 
profesional îi sînt indis
pensabile respectarea cu 
strictețe a organizării fie
cărui loc de muncă, res
pectarea disciplinei 

de muncă, de producție. 
In al doilea rind, folosi
rea integrală a capacită
ților de producție, astfel 
incit fiecare mașină, 
gregat din dotare
funcționeze cu maximă e- 
ficiență, eliminarea rebu

a-
să

turilor, recuperarea, re- 
condiționarea și refolosi- 
rea materialelor și a pie
selor de schimb. Iată nu
mai cîteva dintre condi
țiile de bază ale activi
tății desfășurate de acest 
harnic colectiv. Secreta
rul organizației de partid, 
tovarășul Groza Petru, 
ne spunea : „Coeziunea, 
spiritul de colegialitate, 
ambianța familială, conș
tiinciozitatea profesiona
lă, promovate în cadrul 
colectivului constituie

Întreprinderea de con
fecții Vulcan, una din
tre cele mai tinere uni
tăți economice ale mu
nicipiului nostru și-a 
făcut din nume un re
nume atît în rindul nu
meroșilor beneficiari din 
țară cît și de peste ho
tare, prin diversitatea 
și calitatea deosebită a 
confecțiilor executate.

In imagine, aspect de 
muncă din sectorul de 
pregătire a materialului 
pentru șablonare.

Foto : Șt. NEMECSEK 

e- 
din partea colec- 

de oameni ai muti
la atelierul de re- 
mecanice Live-

cheia succesului nostru". 
Concretizarea acestor 
forturi 
tivului 
cii de 
parații 
zeni se poate exemplifica 
prin obținerea de către 

una din formațiile de 
muncă a locului I pe în
treprindere, în întrece

rea socialistă, la finele 
anului 1982. Este vorba 
de brigada de compreso- 
riști condusă de Gheorghe 
Tefeleș, care, împreună 
cu ortacii săi, lăcătușii 
Vladislav Ion, Ungur Au
rel, Gonczy Ovidiu, ma
șinistul Negru Ion, strun
garul Dolf Baier Gheor
ghe se află și acum in 
primele rinduri ale între
cerii socialiste.

Iată că tinerețea 
colectiv de muncă 
dovada exigențelor 
puse de recuperarea 
refolosirea utilajelor 
niere in subteran și 
suprafața întreprinderilor 
Văii Jiului.

Petre MARICA, 
coresp.
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unui 
face 
im- 

și 
mi

la

0 adevărată stațiune 
ae oui im a

în imediata apropiere 
a unui parc cu brazi și 
mesteceni, în partea de 
sus a orașului Petrila se 
află un edificiu social a- 
vînd înfățișarea de ade
vărată stațiune de odih
nă. Aici, aproape 100 de 
oameni vîrstnici duc o 
viață liniștită, fără griji. 
Căminul de bătrîni fiin
țează aici de mai bine 
de 14 ani.

— Am aflat că sînteți 
una din „veteranele" că
minului. Cum vă simțiți 
aici 7 — am întrebat-o 
pe Maria Eleonora Iere- 
miciuc.

— Așa cum mi-am do
rit. Avem o cameră cu
rată, cu parchet lustruit, 
perdeluțe la geam, lenje
rie curată, mîncare pe 
gust, consistentă și di
versă.

— De altfel, a interve
nit tovarășa Elena An- 
tohi, directoarea cămi
nului, meniul pe ziua ur
mătoare îl avem afișat 
la intrarea în sala de 
mese, atît cel de la co
mun, cît și pentru regim. 
De la bucătăria noastră 
pe lingă căminiști, pri
mesc mîncare zilnic încă 
50 de alte persoane din 
localitate.

— Cum reușiți să aveți 
zilnic un meniu consis
tent și divers 7

— Consistența și diver
sitatea mîncării depinde 
și de noi. Avem o gos
podărie proprie cu 30 
porci, 50 păsări, iepuri 
de casă, precum și o gră
dină de legume și zarza
vaturi. Mai mult chiar, 
de cu toamnă ne um
plem cămările cu legu
me, fructe, murături, dul
cețuri, siropuri. Apoi per
sonalul de la bucătărie 

este harnic și priceput, 
depune stăruință pentru 
a pregăti bucate bune și 
gustoase. Cuvinte de lau
dă merită Ovidiu Irod, 
Viorica Marian, Maria 
Marian, Victoria Dioane, 
Valeria Hăbuc, care asi
gură ordinea și curățe
nia.

— După cîte se poate 
constata, un personal pu
țin numeros. Reușiți să 
faceți față cu el 7

— Ne bucurăm de 
sprijinul unora dintre lo
catarii căminului. Bineîn
țeles, ei o fac din pro
prie dorință și pasiune. 
Mai mare dragul să-i 
auzi afirmînd că unul 
răspunde de grădina de 
legume, altul de iepuri, 
porci sau păsări. Deci, 
se simt mîndri că pe mă
sura posibilităților par
ticipă la autogospodări- 
rea casei lor. Printre a- 
ceștia sînt Iosif Salomon, 
Valeria Radu, Iuliana 
Szabo, Adela Moldovan, 
Ludovic Alimpescu, Iosif 
Concz, Cătălina Buga, 
Verona Griober, Sofia 
Bozan, Martin Salavan, 
Dionisie Cracovschi, Io
nel Stanciu și alții.

Despre modul în care 
locuitorii căminului își 
petrec „timpul liber", 
timp nelimitat pentru 
fiecare, aflăm că au la 
dispoziție televizor, apa
rat de radio, bibliotecă, 
șah, rummy și alte jocuri 
distractive, plus plimbă
rile de fiecare zi, în aer 
liber. Toate acestea la un 
loc sînt o vie expresie a 
grijii părintești a parti
dului și statului nostru 
față de cei ajunși la 
vîrsta senectuții.

I). CRIȘAN
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Raid nocturn
l

I
Prin hlamida nopții tot se mai vede cite ceva...

Vineri, 22 iulie a.c., spri
jiniți de ofițeri și subofi
țeri de la Miliția orașelor 
Vulcan și Lupeni, am e- 
fectuat un raid nocturn, 
pentru a urmări cum se 
respectă regulile de circu
lație o dată cu lăsarea în
tunericului, starea tehnică 
a autovehiculelor, compor
tarea automobiliștilor etc.

îmbucurător este faptul 
că majoritatea participan- 
ților la traficul rutier tre- 
cuți prin „filtrul" agenți- 
lor de circulație s-au in
tegrat în litera legii. Au 
mai fost însă și conducă
tori auto care din diverse 
motive, fără temei, au ne
socotit regulamentul de 
circulație pe drumurile 
publice. Consemnăm în 

cele ce urmează radiogra
fia raidului nostru.

CU FOILE DE PARCURS 
NECOMPLETATE

Completarea foilor de 
parcurs este o îndatorire 
elementară a oricărui con
ducător auto înainte de 
plecarea în cursă. Au „ui
tat" de această obligație 
conducătorii auto Ionel 
Săulescu (31-HD-7180) de 
la Autobaza de transport 
a C.M.V.J. Ilie Săraca 
(31-HD-7410) de la coloana 
auto Cimpu lui Neag ce 
aparține de I.T.A. Deva și 
taximetristui Tudor Asan 
(3-HD-2209) de la A.U.T.L. 
Petroșani care aducea din 
Petroșani în Vulcan un 
„client grăbit". Conform 
Decretului 468 le-au fost 
aplicate amenzi între 500 
și 1 000 lei. Cam scump 
plătită comoditatea.

PE SENS INTERZIS

Ora 22,50. Neacordînd a- 
tenț" indicatorului de sens 
Interzis, conducătorii au

toturismelor 3-HD-1289 — 
Constantin Sburlea și 2- 

HD-9110 — Grigore Mol
dovan (șofer profesionist 
la I.C.M.M.) au pătruns pe 
strada din fața magazine
lor din vechiul centru ci
vic al orașului Lupeni. In 
dreptul Palatului cultural 
au fost opriți și sancționați 
conform legii. Zău, nu 

făcea...

CU DEFECȚIUNI LA 
SISTEMUL DE FRÎNARE

Este știut faptul că si
guranța unei deplasări cu 
mașina constă, și nu în ul
timul rînd, în buna func
ționare a sistemului de 
frînare. Destul de mulți 
conducători auto neglijea
ză efectuarea acestui con
trol înainte de plecarea în 
cursă. Printre aceștia au 
fost identificați Carol Ba- 
nyai (l-HD-2262), Ștefan Chi- 
rică (2-HD-3869) și Nistor 
Ursache (2-HD-7333). In 
lipsa frinei să nu nime
rească la fel ca... Eremia.

PARCĂRI LA DOMICILIU

In ultima perioadă, o da
tă cu lăsarea serii. Bule
vardul Victoriei din Vul
can se transformă în loc 
de parcare pentru nume
roase autovehicule aparți- 
nînd unor întreprinderi 
din Valea Jiului. In noap
tea de 22 spre 23 iulie 
a.c. ora 1,15 pe artera mai 
sus amintită au fost găsite . 

tractorul 41-B-5530, auto
buzele articulate 31-HD- 
6697 și 31-HD-4376, auto
buzul I.T.A. 31-HD-3538. 
autoduba 31-HD-7590. Pe 
strada Șt. O. Iosif în car
tierul Micro 3 B, conducă
torul auto Adalbert Deme- 

ter de la l.C. Vulcan avea 
parcată în fața blocului 
autodubița 21-HD-4057. Pe 
cînd atelierul mecanic sub 
’ăamul apartamentului 7

DIVERSE

Conducătorul auto Pe
tru I arion muflritor la I.M. 
Vulcan circula cu autotu
rismul 2-HD-4711 avînd de
fecțiuni la sistemul de lu
mini. Deși nu avea încă 
un an de la obținerea per
misului de conducere. Pe
tru lorga nu avea monta
te semnele de începător la 
autoturismul 3-HD-1057. 
Conducătorul auto Mihail 
Szasz din Petrila nu a o- 
prit pentru a se asigura la 
trecerea de nivel peste ca
lea ferată pe noua varian
tă a drumului spre Lupeni.

Tuturor celor găsiți în 
culpă le-au fost aplicate 
sancțiuni conform legii. Cu 
legea nu se glumește, tre
buie respectată !

Cîteva dintre mașini
le parcate pe Bulevar
dul Victoriei din Vul
can.

In culpă conducătorii auto Constantin Sburlea și 

Grigore Moldovan, ce au pătruns pe sens interzis 

în vechiul centru civic al orașului Lupeni.

Raid anchetă realizat de 
Ștefan NEMECSEK
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Ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
(Urmare din pag. I)

In continuare. Comitetul Politic Exe
cutiv a dezbătut și aprobat propunerile 
privind aniversarea a 65 de ani de Ia 
făurirea statului național unitar român 
— eveniment care a încununat lupta de 
secole și năzuința tuturor românilor de a 
trăi într-un stat unitar independent, li
beri, în pace și .colaborare cu vecinii, cu 
toate popoarele lumii.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat 
convlugerea că această glorioasă aniver
sare se va transforma într-un minunat 
prilej de afirmare a unității întregului 
nostru popor în jurul Partidului, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, de mobilizare largă a ener
giilor tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, pentru transpune
rea în viață a Programului partidului 
de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate in patria noastră, pentru 
obținerea unor succese tot mai mari în 
infăptuirea hotărîrilor Congresului al XII- 
lea și Conferinței Naționale ale partidu
lui, pentru apărarea și consolidarea li
bertății, independenței și suveranității pa
triei, a marilor cuceriri revoluționare do- 
bîndite prin munca și lupta întregului 
nostru popor.

Comitetul Politic Executiv a discutat șl 
aprobat Raportul privind situația econo
mică a caselor de ajutor reciproc ale 
pensionarilor. Analizînd rezultatele eco- 
nomico-financiare, pe baza datelor din 
bilanț, Comitetul Politic Executiv a cons
tatat că activitatea caselor de ajutor re
ciproc s-a desfășurat cu bune rezultate, 
axîndu-se îndeosebi pe sprijinirea mate
rială și social-culturală a pensionarilor, 
fiind asigurată utilizarea cu eficiență spo
rită a fondurilor. Apreciindu-se rolul deo
sebit al caselor de ajutor reciproc în 
sprijinirea pensionarilor, s-a indicat să 

se ia, în continuare, măsuri menite să 
ducă la creșterea numărului membrilor 
acestora, la utilizarea mai activă a fondu
rilor, la mai buna gospodărire și admi
nistrare a bazei materiale existente.

Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a analizat propunerile privind sar
cinile birourilor de coordonare a activi
tății de partid și a aprobat constituirea 

birourilor de coordonare a activității con
siliilor populare din cadrul consiliilor u- 

nice agroindustriale de stat și cooperatiste. 
Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
transpunerea în viață a acestor propuneri 
contribuie la înfăptuirea hotărîrilor Con
ferinței Naționale a partidului, din de
cembrie 1982, a indicațiilor și orientărilor 
tovarășului Nicolae. Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, date la conferința 
pe țară a președinților consiliilor popu
lare, în vederea obținerii unei noi cali
tăți a muncii în toate domeniile vieții e- 
conomicc și sociale, a perfecționării or
ganizării și conducerii producției, sporirii 
eficienței economice și realizării noii re
voluții agrare.

In continuare. Comitetul Politic Execu
tiv a examinat Raportul cu privire la activi
tatea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, 
reclainațiilor și cererilor oamenilor mun
cii adresate conducerii partidului în pri
mul semestru al acestui an. Comitetul 
Politic Executiv a aprobat măsurile ce 
se impun pentru perfecționarea pe mai 
departe a activității de rezolvare a pro
blemelor ridicate de oamenii muncii în 
scrisori și audiențe, în spiritul indicațiilor 
și sarcinilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, al orientărilor Congre
sului al XII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o informare cu privire 
la vizitele oficiale de prietenie efectuate 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Etiopia Socialistă — la invitația tova
rășului Mengistu Haile Mariam, pre
ședintele Consiliului militar administrativ 
provizoriu, președintele Comisiei pentru 
organizarea Partidului oamenilor muncii 
din Etiopia, comandant suprem al arma
tei revoluționare a Etiopiei Socialiste ; în 
Republica Zimbabwe -— la invitația tova
rășului Canaan Sodindo Banana, pre
ședintele Republicii Zimbabwe și a to
varășului Robert Gabriel Mugabe, pre
ședintele Uniunii Naționale Africane din 
Zimbabwe, primul ministru al Republicii 
Zimbabwe; în Republica Populară Mozam- 
bic — la invitația tovarășului Samora 
Moises Machel, președintele Partidului 
ERELIMO, președintele Republicii Popu- 
pulare Mozambic; în Republica Zambia 

la invitația dr. Kenneth 1). Kaunda, pre
ședintele Partidului Unit al Independen
ței Naționale, președintele Republicii 
Zambia, și în Republica Democratică 

Somalia — la invitația tovarășului Moha
med Siad Barre, secretar general al 
Partidului Socialist Revoluționar Soma
lez. președintele Republicii Democratice 
Somalia.

Comitetul Politic Executiv a dat o înal
tă apreciere noii solii de pace, prietenie 
și colaborare pe care conducătorul parti
dului și statului nostru a întreprins-o in 
aceste țări africane, reliefînd că ca se 
înscrie ca un moment de cea mai mare 
însemnătate, cu ample și profunde sem
nificații în planul relațiilor bilaterale, al 
raporturilor româno-africane, in general, 
precum și în sfera vieții internaționale. 
Prin întreaga sa desfășurare, vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în țările africane a cons
tituit o puternică manifestare a priete
niei, colaborării și solidarității militante 
cu aceste țări, cu toate țările în curs de 
dezvoltare în lupta pentru progres eco
nomic și social, pentru întărirea inde
pendenței naționale și dezvoltare liberă, 
de sine stătătoare.

Comitetul Politic Executiv aprobă pe 
deplin și dă o înaltă apreciere activității 
intense, neobosite, desfășurate de tova
rășul Nicolae Ceausescu în timpul aces
tor vizite, relevînd, și cu acest prilej, 
contribuția esențială a secretarului ge
neral al partidului, președintele Republi
cii, la transpunerea consecventă în viață 
a orientărilor stabilite de Congresul al 
XII-lea și de Conferința Națională ale 
partidului privind dezvoltarea colaborării 
și solidarității României cu popoarele ca
re au pășit pe calea dezvoltării libere, in
dependente. In acest cadru, a fost sub
liniat rolul determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în promovarea largă, 
susținută, a relațiilor româno-africane, în 
amplificarea continuă a colaborării și so
lidarității cu statele de pe acest conti
nent.

Comitetul Politic Executiv apreciază cu 
profundă satisfacție că vizitele în cele 
cinci țări africane — vizite urmărite cu 
deosebit interes și deplină aprobare de 

către toți cetățenii patriei — reprezintă, 
prin rezultatele rodnice obținute, un ma
re succes politic, un eveniment de în
semnătate istorică în dezvoltarea multi
laterală a relațiilor României socialiste cu 
țările respective, cu tinerele state africa
ne, cu mișcările de eliberare națională 
din Africa, o nouă și strălucită acțiune 
de politică externă a partidului și statului 
nostru.

Aprobînd în unanimitate înțelegerile și 
documentele convenite cu prilejul aces
tor vizite, Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri pentru transpunerea lor 
în viață, în cele mai bune condiții. Co
mitetul Politic Executiv a cerut ministere
lor, organizațiilor economice centrale să 
ia toate măsurile și să acționeze în mo
dul cel mai hotărît pentru finalizarea 

și realizarea întocmai a tuturor prevede
rilor înscrise în programele de coopera
re stabilite cu țările vizitate. Comitetul 
Politic Executiv a cerut guvernului să 
urmărească sistematic și să controleze 
permanent modul în care se realizează 
programele de cooperare și acordurile în
cheiate, asigurind ca ministerele, toți fac
torii care răspund de realizarea lor să-și 
îndeplinească < riguros obligațiile ce le re
vin. Toate aceste activități de cooperare 
vor fi incluse în planul de stat, iar rea
lizarea lor trebuie urmărită cu consecven
ță și răspundere.

Comitetul Politic Executiv a indicat, 
de asemenea, să se ia toate măsurile pen
tru înfăptuirea fermă a acordurilor con
venite cu aceste țări cu privire la dez
voltarea relațiilor pe linie de partid, și 
între organizațiile de masă și obștești.

Comitetul Politic Executiv și-a expri
mat convingerea că acționînd în spiritul 
documentelor adoptate se va da un nou 
și puternic impuls raporturilor de prie
tenie, solidaritate și colaborare existente 
între România și țările respective — co
respunzător dorinței și năzuințelor popoa
relor noastre de dezvoltare liberă și in
dependentă, de pace, bunăstare și pro
gres.

☆

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

regională pregătitoareReuniunea
pentru Anul Internațional al Tinereții ui FILME

- Cuvîntul
BANGKOK 26 

pres). — La Bangkok s-au 
deschis lucrările reuniunii 
regionale pregătitoare pen
tru Anul Internațional al 
Tineretului, organizată de 
Comisia Economică și So
cială a O.N.U. pentru A- 
Sia și Pacific (ESCAP).

In cadrul ședinței inau
gurale a reuniunii a luat 
cuvîntul tovarășul Nicu 
Ceaușescu, președintele Co
mitetului Consultativ al 
O.N.U. pentru Anul Inter
național al Tineretului 
(A.l.T.), care a subliniat 
că această importantă ma
nifestare regională este me
nită să ducă la mobilizarea 
guvernelor, a organizați
ilor internaționale, a an
samblului factorilor cu 

preocupări și competențe 
în domeniul tineretului, la 
intensificarea eforturilor 
lor în direcția ameliorării 
substanțiale a condiției ac
tuale a tineretului, luînd 
în considerare locul și ro
lul său în lumea contem
porană, afirmarea sa ca o 
puternică forță socială a 
progresului, a luptei pen
tru edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

tovarășului Nicu Ceaușescu -
(Ager- In programul pentru A- 

nul internațional al tine
retului — a continuat vor
bitorul — se pune un ac
cent deosebit pe încuraja
rea tineretului de a con
tribui Ia eforturile consa
crate păcii internaționale, 
prevenirii pericolului de 
război, activizării luptei 
pentru oprirea cursei înar
mărilor, realizării dezar
mării și, în primul rînd, a 
dezarmării nucleare, pro
movării progresului social 
și dezvoltării, în același 
țimp, tînăra generație tre
buie să aibă o participare 
mai largă și mai activă 
la eforturile pentru lichi
darea fenomenului ana

cronic al subdezvoltării, a 
marilor decalaje dintre ță
rile sărace și țările bogate

★
In încheiere, 

Nicu Ceaușescu 
convingerea că

tovarășul 
a exprimat 

reuniunea 
ESCAP se va desfășura și
finaliza cu rezultate pozi
tive, care vor avea un 
fect stimulator asupra 

ansamblului pregătirilor 
pentru marcarea, in 1985, 
a A.l.T. sub deviza „parti
cipare, dezvoltare, pace".

Vizita ministrului afacerilor externe al 
României în Maroc

RABAT 26 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, 
care se află la Rabat pen
tru a participa la lucrări
le celei de-a IV-a Sesiuni 
a Comisiei Interguverna- 
mentale româno-marocane 
de cooperare economică și 
tehnică, a avut un schimb

de 
ex-

de păreri cu ministrul 
stat pentru afacerile 
terne marocan, M'Hamed 
Boucelta, asupra unor pro
bleme actuale ale vieții 
internaționale și cu privire 
la conlucrarea dintre cele 
două țări in interesul po
liticii de pace, colaborare 
și respect al independenței 
naționale a tuturor popoa
relor.
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