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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 6 septembrie, a 
avut loc ședința Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
măsurile referitoare la transpunerea în 
viață a Programului privind aplicarea 
fermă a principiilor autoconducerii mun
citorești și autogestiunii, perfecționarea 
mecanismului economico-financiar. a sis
temului de retribuire a muncii și crește
rea retribuției în acest cincinal, aprobat 
de Plenara C.C. al P.C.R. din iulie 1983.

Comitetul Politic Executiv’ a relevat că 
acest important program, elaborat sub 
îndrumarea directă a tovarășului Nicolao 
Ceausescu. în conformitate cu obiectivele 
si sarcinile stabilite de Congresul al 
.Xll-lea și Conferința Națională ale parti
dului, ilustrează politica consecventă a 
Partidului Comunist Român, de creștere 
a producției și a eficienței acesteia, de 
perfecționare continuă a mecanismului e- 
conomico-financiâr, a relațiilor sociale, de 
creare a tuturor condițiilor pentru ridi
carea permanentă a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor, țelul su
prem al politicii partidului, al orînduirii 
noastre socialiste.

S-a apreciat că noile măsuri de întări
re a autoconducerii muncitorești și a au
togestiunii economico financiare, de per
fecționare a sistemului de retribuire a 
muncii și de creștere a veniturilor oa 
mcnilor muncii sînt in concordanță cu 
actualul stadiu de dezvoltare economico- 
socială a țării, cu cadrul organizatoric al 
democrației muncitorești, bazată pe par
ticiparea nemijlocită a maselor la condu
cerea economici, a vieții sociale, a între
gii societăți. Aceste măsuri urmăresc dez
voltarea proprietății socialiste, aplicarea 
si mai fermă a principiului socialist de 
repartiție în raport cu cantitatea, calita
tea și importanța socială a muncii de
puse, legarea mai strinsă a veniturilor in
dividuale aie fiecărui om al muncii, de 
rezultatele obținute în înfăptuirea pla
nului de producție, de export, de produc
tivitatea muncii și gradul de valorificare 
a resurselor materiale, de eficiența între
gii activități economice. A fost relevată 
necesitatea de a se asigura acoperirea în 
întregime a fondurilor necesare retribu
țiilor pe seama sporirii mai accentuate a 
productivității muncii, care trebuie să 
fie, în toate ramu ile economiei naționale.

mai marc decit cea a retribuției, astfel 
incit, pe această bază, să se asigure, in 
afara fondurilor necesare majorării re
tribuției. și acoperirea ailor cheltuieli ge
nerale aie statului.

în acest sens, Comitetul Politic Execu
tiv a dezbătut o serie de proiecte de de
crete menite să ducă la traducerea fer
mă in viață a Programului privind apli
carea principiilor autoconducerii munci
torești și autogestiunii, perfecționarea * 
mecanismului economico-financiar, a sis
temului de retribuire a muncii și crește
rea retribuției în acest cincinal.

A fost examinat și aprobat proiectul 
Decretului pentru majorarea retribuției 
personalului muncitor. Acest important 
act normativ prevede, in conformitate cu 
măsurile din program, efectuarea unei noi 
majorări a retribuției nominale, astfel 

îneît la încheierea acestei acțiuni, in a 
doua jumătate a anului 1984, retribuția 
reală să fie cu 5 la sută mai mare față 
de anul 1980, conform prevederilor de 
crețului, retribuția nominală a persona
lului muncitor va crește. în anii 1983— 
1981 cu 10,4 la sută în medie pe econo
mie, această creștere realizîndu-se atit 
prin majorarea retribuțiilor tarifare, cit 
și pe calea sporirii părții variabile in ve
niturile totale ale oamenilor muncii, care 
se va obține îndeosebi prin creșterea a- 
dausului de acord, prin majorarea sporu
lui pentru vechime neîntreruptă în a- 
ceeași unitate, prin mărirea cotelor de 
constituire a fondurilor de participare a 
oamenilor muncii la realizarea producției, 
a beneficiilor și la repartizarea, benefici
ilor, precum și pentru stimularea expor
tului, prin mărirea cotelor de constituire 
a fondurilor de premiere anuală și pentru 
realizări deosebite in cursul anului.

Comitetul Politic Executiv a hotărit ca. 
începînd de la 1 septembrie 1983 piuă la 
1 august 1984, să se majoreze, în mod e- 
șalonat. retribuțiile tarifare ale tuturor 
categoriilor de personal muncitor, în me
die cu 5,3 la sută, pe ramuri și activități.

In cursul acestui in beneficiază ele spo 
rirea retribuției : unitățile subordonate 
ministerelor minelor, petrolului, geologiei, 
energiei elctrice — de la 1 septembrie 
a.c. ; unitățile subordonate Ministerului 
Industriei Metalurgice — de la 1 octom
brie a.c. ; unitățile subordonate Ministe-
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Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a președintelui 

Republicii Botswana, 
Quett K. J. Masire

Ceremonia sosirii în Capitală
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, marți, a sosit 
într-o vizită oficială do 
prietenie în țara noastră 
președintele Republicii 
Botswana, președintele
Partidului Democrat e din 
Botswana, Quett K. .1. Ma
sire, împreună cu doamna 
G. Masire. ,

Ceremonia sosirii inal- 
ților oaspeți a avut loc pe

aeroportul Otopeni, împo
dobit sărbătorește.

In întâmpinarea • înalților 
oaspeți au venit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu.

La ora 15,35, avionul cu 
caro au călătorit înalții 
oaspeL a aterizat.

La coborîrea din avion, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu au 
întâmpinat cu căldură pe

președintele Quett K. ,1. 
Masire și doamna G. Ma
sire.

Cei doi șefi de stat și-au 
strîns miinile cu prietenie

Cu aceeași cordialitate 
s-au salutat tovarășa Elena

E'eria Ceaușescu, președin-

Ceaușescu Și doamna G.
Masire,

Un grup d< pionieri au
ofer' buchete de flori p re
ș< dintelui N i c o 1 fl e
Ceaușescu ș i tovarășei
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Vizită protocolară
Președintele Republicii 

Botswana. președintele 
Partidului Democratic din 
Botswana, Q. K. J. Ma

sire, a făcut, marți după- 
amiază, o vizită protoco
lară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general

al Partidului Comunist 
''oman, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia.

începerea convorbirilor oficiale

------------------- ---------------- -x
SPIRITUL REVOLUTIONAR, 

trăsâiurâ definitorie ci epocii noastre socialiste

Implicare directă, 
responsabilă in eforturile 
ds sporire a producției

în ampla sa expunere 
de la Mangalia, secretai ui 

neral al partidului a 
subliniat din nou, cu tă
rie, că înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare 
economico-socială tre
buie să se afle în centrul 
activității de partid, al 
muncii organizatorice și 
politico-eduative. Tot cu 
acest prilej, se arată că 
dacă organele și organi
zațiile de partid, condu
cerile colective din toa
te unitățile ar fj acționat 
cu mai multă răspundere 
pentru repartizarea for
țelor și organizarea mun
cii. rezultatele în perioa
da trecută de la începu
tul cincinalului și în pri
ma parte a anului -ar fi 
fost mult mai bune.

Această critică este pe 
deplin justificată și la a- 
dresa organelor și orga
nizațiilor de partid, a 
conducerilor colective din 
orașul nostru. Deși în pe
rioada ce a trecut de la 
începutul anului activita
tea unităților economice 
s-a soldat cu unele re
zultate pozitive — ne-am 
realizat planul produc
ției de cărbune pe an

samblul orașului în pro
porție de 103 la sută, iar 
aceasta pe seama realiză
rilor colectivului de la 
cariera Cîmpu lui Neag 
— am depășit sarcinile la 
activitatea de investiții și 
avem succese în dezvolta
rea și înfrumusețarea o- 
rașuiui, totuși rezultatele 
nu sînt în măsură să 
mulțumească. Dimpotrivă, 
avem mari rămîneri în 
urmă care nu pot fi jus
tificate prin „condițiile 
obiective" mă refer mai 
ales la restanța înregis
trată la extracția de căr
bune de către mina Uri- 
cani, principala unitate 
economică din orașul 
nostru. Această unitate a 
fost dotată in ultimii ani 
cu utilaje moderne de 
mare productivitate ; tot
odată, colectivul ei a acu
mulat o bogată experien
ță în folosirea tehnicii 
noi. Rău e însă că a- 
cea'stă dotare tehnică nu 
este folosită la întreaga

Cornel BOLOLOI, 
secretarul comitetului 
orășenesc de partid 

Uricani
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La Palatul Consiliului de 
Stat au început, marți, con
vorbirile oficiale între to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român,

președintele Republicii So
cialiste România, și Q. K. 
J. Masire, președintele Re
publicii Botswana, pre
ședintele Partidului De
mocratic dm Botswana.

La convorbiri participă 
persoane oficiale române și 
botswaneze.

Convorbirile se desfășoa
ră într-o atmosferă de cal
dă prietenie. înțelegere și 
stimă reciprocă.

Brigadierul Aurel Beleț, șeful <le schimb Dumi
tru Pațîrea și ortacul lor Gheorghe Jilcu, conipo- 
nenții uneia dintre formațiile de lucru de la secto
rul IV al I.M. Vulcan după ieșirea din șut.

Foto : Șt. NEMECSEK

O după-amiază rodnică 
pentru prepaiatori

ț 
ț 
ț

I

*

A fost zi de repaos, o 
după-amiază frumoasă 
de sfîrșit de vară, in 
care mulți preparatori 
din Lupeni și-au pro
gramat ieșiri la iarbă 
verde, în mijlocul na
turii. Pe unii pre
paratori, insă, datoria 
i-a chemat la locul dc 
muncă, în cadrul pre- 
parațici fiind programa
te, ca in multe zile de 
repaos, cînd instalația 
nu iun-ționează, ample 
lucrări de reparații.

La ora 13,50,. după o- 
biceiul lui, maistrul Ion 
Strinu a 
Toți cei 
torie au 
Apoi, se
Iepe echipele conduse de 
Vasile Răcășan, Gheor
ghe Beldeanu, și Emil

făcut pontajul. 
chemați la da- 
fost prezenți. 
împart sarcini-

\\ilk. Fără discuții mul
te, cu sarcinile precis 
stabilite, s-a trecut la 
treabă, care n-a fost 
deloc ușoară, fiind vor
ba de curățenia genera
lă pe planșeul 18 și, mai 
ales, de repararea ben
zii 1G3, de schimbarea a 
peste 120 dc role. în ur
ma lucrărilor de cură
țire, au rezultat peste 

100 tone dc cărbune, 
iar reparațiile de la 
bandă, deși dificile, au 
fost executate în 
condițiuni. Și-au 
contribuția la
lucrărilor numeroși pre-

Iosif Geza FULUl*. 
preparația Lupeni

bune 
adus 

reușita
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SECTORUL IV AL I.M. PAROȘENI

Vrednicie minerească în asigurarea 
noilor capacități de extraejie ale minei

Realizarea sarcinilor de 
plan viitoare depinde în
tr-o bună măsură de rea
lizarea sarcinilor actuale la 
lucrările de deschideri și 
pregătiri. Nu de puține ori, 
conducerile întreprinderi
lor miniere motivau rămî- 
nerile în urmă la produc
ția fizică de cărbune prin

lipsa liniei de front. A- 
cest lucru s-a întimplat și 
la I.M. Paroșeni în perioa
dele trecute, de aceea 
ne-am propus să facem o 
analiză a realizărilor la 
sectorul IV investiții de la 
această mină.

Pe primele opt luni mi
nerii acestui sector au rea

lizat peste 300 ml de ga
lerie peste sarcinile de 
plan, productivitatea mun
cii planificată pe sector a 
fost ralizată în proporție 
de 105 la sută. Valoric, de
pășirile obținute de colec
tivul acestui sector se ci
frează la peste 3,5 milioa
ne lei.

La aceste frumoase rea
lizări au contribuit din plin 
toate brigăzile sectorului, 
care și-au realizat și de
pășit sarcinile de plan. în 
mod deosebit s-a remarcat 
în această perioadă briga
da condusă de maistrul 
minier Alexandru Laszlo 
care a ocupat locul 1 pe 
mină în întrecerea socia
listă, în primul semestru 
al acestui an. Minerii bri-

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2 a)
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Essas

La I. M. Lfvezeni

Preocupări 
pentru calificarea 
și policalificarea 

cadrelor

(Urmare din pag. D

Este îndeobște cunoscut 
că, pentru realizarea în 
condiții . bune a sarcinilor 
de producție, pentru ex
ploatarea și întreținerea 
corespunzătoare a tehni
cii din dotare, sînt nece
sare demersuri serioase 
în ceea ce privește pre
gătirea, calificarea și po. 
Jicalificarea personalului 

i muncitor la nivelul cerin- 
j țelor actuale. Oamenii 
j muncii din industria mi

nieră trebuie să porneas- 
' că la lucru cu un bagaj 

superior de cunoștințe 
despre meseria lor, să stă- 
pînească modernele utila
je ce le sînt încredințate, 

j Despre modul cum se asi- 
: gură calificarea și polica

lificarea cadrelor la mina 
Livezeni, am stat de vor
bă cu sing. Monică Meliță 
de la compartimentul 
OPIR al întreprinderii.

— De curînd au absol
vit cursurile de califica
re în meseria de electri
cian de mină un număr 
de 20 oameni ai muncii, 
în această perioadă, sînt 
în curs de desfășurare al
te două cursuri, pentru 
meseria de miner, la care 
participă 60 de muncitori.

— Care sînt orientările 
de perspectivă în domeniul 
calificării personalului ?

— Intenționăm să des
chidem un curs pentru 
mpseria de electrician de 
mină. Pînă la ora actuală 
sînt înscriși 25 de munci
tori. De asemenea, am în
tocmit dosare la 20 de oa
meni ai muncii, care vor 
Urma un curs de artifici
eri, o meserie la care în
treprinderea noastră este 
oarecum deficitară. Pînă 
la sfîrșitul acestui an, nu

mărul oamenilor care vor 
dobîndi o calificare la 
mina noastră se va ridica 
la 200.

— Din punct de vedere 
organizatoric...

— Dispunem de toate 
condițiile necesare bunei 
organizări și desfășurări 
a cursurilor. Avem două 
cabinete, dotate cu ma
chete, planșe și tot mate
rialul documentar. La ni
velul sectoarelor există 
preocupări pentru crearea 
condițiilor de înscriere și 
participare la cursuri a 
oamenilor muncii. Dis
punem, de asemenea, de 
un grup de lectori bine 
pregătiți ca inginerii Du
mitru - Gogoloșu, Emilia 
Pintea, Gheorghe Călu- 
găru, Virgil Lupulescu, 
loan Ciungan, Ștefan 
Czeller sau subinginerii

ej capacitate. Mă refer, 
îndeosebi, la unul din 
complexele mecanizate 
de susținere de mare ca
pacitate care stă nefolo
sit, deși se plătesc pen
tru amortizarea lui sume 
importante. Există toto
dată și alte mașini și ins
talații care sînt fie ne
glijate, fie nefolosite la 
întreaga capacitate. A- 
ccasta denotă că nu toți 
factorii de conducere își 
fac datoria în mod conș
tiincios și nu se implică 
în soluționarea proble
melor complexe pe care 
le ridică activitatea pro
ductivă, preferind ca so
luțiile, ajutoarele să vină 
„din afară". Nu s-a ac
ționat cu destulă stăruin
ță pentru pregătirea și 
perfecționarea personalu
lui, pentru întărirea cli
matului dc ordine și dis
ciplină în fiecare sector 
și formație de lucru, ceea 
ce a avut drept conse
cință menținerea mani
festărilor de indisciplină

sirea timpului de lucru 
etc. Persistența acestor 
neajunsuri denotă că nici 
activitatea politico-educa- 
tivă, desfășurată de or
ganele și organizațiile de 
partid, nu s-a ridicat la 
nivelul cerințelor pentru 
a determina în rîndul 
colectivelor de mineri, a

unilateral și insuficient 
aprofundat, ceea ce le-a 
diminuat calitatea și e- 
ficiența.

Conștienți de însemnă
tatea contribuției pe care 
trebuie s-o aducă cele 
două unități miniere din 
orașul nostru la satisfa
cerea cerințelor siderur-

Implicare directă, 
responsabilă în eforturile 
de sporire a producției

a absențelor nemotivate,
neajunsurilor în folo

cadrelor cu funcții de 
răspundere, o responsabi
litate sporită, spirit de 
dăruire și inițiativă în 
îndeplinirea obligațiilor 
lor politice și profesio
nale, în învingerea greu, 
tăților și stimularea e- 
forturilor de autodepăși- 
re. Trebuie să recunoaș
tem că uncie acțiuni ini
țiate de organele și or
ganizațiile noastre de 
partid și de masă au a- 
vut un caracter tehnicist,

gici cu cărbune cocsifi- 
cabil, organul nostru oră
șenesc de partid a ana
lizat cu toată exigența 
neajunsurile din raza sa 
de activitate și, în lumi
na ideilor și indicațiilor 
cuprinse în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae
Ceaușescu la Mangalia, 
am stabilit măsuri pen
tru îmbunătățirea activi
tății noastre. Avem în 
vedere multiple acțiuni, 
mai ales, pentru întări-

rea rolului conducător al 
organelor și organizați
ilor de partid în sectoa
rele miniere. Toate efor
turile noastre sînt concen
trate în direcția redresă
rii producției și realiza
rea planului la mina Uri- 
cani. Acționăm, de ase
menea, cu toate forțele 
pentru darea în funcțiu
ne a noilor capacități de 
producție, cu pondere în
semnată în cadrul extrac
ției de cărbune în perioa
da următoare. Stăruim în 
toate sectoarele de activi
tate pentru întărirea răs
punderii organelor și or
ganizațiilor de partid, a 
tuturor comuniștilor, mai 
ales a activului de partid 
și a cadrelor de conduce
re, pentru a asigura în 
fiecare colectiv un cli
mat de angajare respon
sabilă, de ordine și dis
ciplină, de dăruire și i- 
nițiativă în muncă în ve
derea folosirii integrale 
a întregului potențial teh- 
nlco-material de care dis
pun unitățile economice 
pentru realizarea exem
plară a sarcinilor ce le 
stau în față.
_________________J

Ion Ilie și 
Gruber, care 
cursanților

Magdalena 
împărtășesc 
cunoștințele

profesionale necesare fie
cărei specializări. De fapt,
la nivelul întreprinderii
există un program cadru 
de perfecționare, în care 
este cuprins iot «personalul 
muncitor pe categorii, 
specialități și funcții.

Programul are o tema
tică variată, adecvată 
specificului meseriilor și 
tehnologiilor. Toate aceste 
preocupări sînt îndrepta
te spre crearea unui cadru 
propice, pentru asigura
rea condițiilor necesare 
realizării sarcinilor de 
plan.

Discuție consemnată dc 
Mircea BUJORESCU

FĂRĂ SUPĂRARE
Extragem din răspunsul cu nr. 3912 

primit la redacție din partea conducerii 
I.M. Lonea, în data de 9 iunie a.c.

„în urma publicării articolului „Simțul 
gospodăresc", apărut în ziarul „Steagul 
roșu" din data de 20 mai 1983, vă co
municăm următoarele :

Este adevărat că cele semnalate au 
fost reale la acea dată, stare de fapt 
datorată unor cauze subiective, dar mai 
ales unor cauze obiective. Conducerea 
minei a luat o serie de măsuri în ve
derea unei mai bune gospodăriri și în
grijiri a avutului obștesc ca :

— înființarea sectorului X cu sarcină 
de gospodărire a întregii incinte ;

— întocmirea unui proiect împreună 
cu I.C.P.M.C. în vederea operațiilor de 
încărcare, descărcare, depozitare și con
servare a mașinilor, utilajelor și altor 
materiale ;

— intensificarea lucrărilor de recupe
rare, recondiționare și refolosire a tu
turor materialelor din cadrul întreprin
derii" I

După trei luni de la data cînd s-au 
luat aceste măsuri, am revenit la I.M. 
Lonea pentru a vedea cum s-au mate
rializat ele în fapte.

Cele constatate, în compania subingi- 
nerului Iosif Gaboș delegat să ne înso
țească au fost cu totul contrare aștep
tărilor. Măsurile stabilite au răma9 
doar pe hîrtie. Incinta întreprinderii a- 
rată chiar mai rău ca la data vizitei 
noastre precedente. Sute de tone de fier 
vechi, zeci de utilaje sînt „măcinate" 
încet, dar sigur, de rugină. Grămada de 
fier vechi și multe alte rămășițe de uti
laje, cabluri, tablă, din spatele atelie
rului de confecții metalice, a mai cres
cut în înălțime. Cu privire la starea și 
aspectul „depozitului" de mașini și uti

Vrednîcie minerească 
în asigurarea noilor capacități

de extracție a«e minei
(Urmare din pag. I)

găzii au depășit lună de 
lună productivitatea mun
cii planificată în medie cu 
20—25 la sută. Cu depășiri 
însemnate se înscriu în a- 
ceastă perioadă și minerii 
din formațiile conduse de 
minerii specialiști loan 
Daniel, Vasile Cerceja și 
Mihai Bakoș, care pentru 
a executa lucrări de cea 
mai bună calitate, pun în 
valoare întreaga lor expe
riență căpătată de-a lungul 
anilor. De buna funcționa
re a Utilajelor în această 
perioadă s-au ocupat în 
permanență electrolăcătușii

din echipele conduse de 
Ion Munteanu III și Adal
bert Sereș care le-au men
ținut în perfectă stare de 
funcționare. Printre lucră
rile executate în această 
perioadă se numără des
chiderea galeriilor est și 
nord de la orizontul 350, 
amenajarea unor stații tra- 
fo și a unor bazine de 
colectare a apelor subtera
ne și multe altele. De o 
importanță deosebită a fost 
repararea silozului colector 
de la orizontul 425, în zi
lele de 23—24 august, de 
către brigada condusă de 
loan Daniel întărită cu o 
parte din minerii celor

lalte brigăzi. La această 
lucrare, cei 30 de mineri 
care au participat au fost 
coordonați și îndrumați pe 
schimburi de maiștrii Mi- 
hai Crîșmaru, loan Grigo- 
rescu, Octavian Diacones- 
cu. Lucrările executate de 
ci la acest siloz s-au do
vedit a fi de bună calita
te, din moment ce au fost 
terminate conform graficu
lui și predate sectorului 
V transport. Aceste rezul
tate obținute confirmă ho- 
tărîrea acestui colectiv de 
a-și îndeplini sarcinile de 
plan anuale cu mult 
înainte de termen.

Revenim la I. M. Lonea, pentru a consemna

Măsuri concrete, 
dar fără acoperire faptică

laje noi, care vor trebui să funcționeze 
bine și la parametrii maximi nu putem 
decît să ne exprimăm sentimentele noas
tre de milă. Pe o porțiune de teren a- 
flată sub o macara rulantă sînt pur și 
simplu aruncate la întîmplare zeci de 
metri de lanț de TR, reductoare, mașini 
electrice, lemne, elemente TH, suban- 
samble de transportoare și multe, multe 
altele.

Toată această stare de scăzut spirit 
gospodăresc persistă, în ciuda existen
ței unui plan amplu de măsuri adoptat 
de conducerea minei (rămas însă la 
stadiu de proiect), acum cînd anotimpul 
rece ne bate deja la ușă.

Sperăm ca, pînă la data unei noi vi
zite la I.M. Lonea, spiritul de responsa
bilitate a gospodarilor de la mina Lo
nea să fie materializat totuși în fapte, 
iar bunurile obștii să fie puse la adăpost 
înspre folosul nostru al tuturor.

Foto anchetă realizată dc
Ștefan NEMECSEK
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• LA CLUBUL sindi
catelor din Lupeni au în
ceput înscrierile pentru 
noul an de învățămînt 
din cadrul universității 
cultural-științifice. Se fac 
înscrieri pentru următoa
rele cercuri care vor func
ționa în cadrul universi
tății : artă plastică, foto, 
cineclub, radio-TV., dac- 
tilografie, stenografie, 
croitorie, acordeon, vioa
ră, pian, chitară, cultu
rism, autoapărare indivi
duală etc.
• LA URICANI se a- 

flă în plină desfășurare 
lucrările noului drum de 
ocol pentru transport 
greu. în urma eliberării 
traseului, se lucrează Ja 
săparea rigolelor și la zi
durile de protecție, după 
care se va trece la tur
narea betonului.
• ÎNCEPÎND DE AZI, 

80 de pensionari din Lu
peni iau parte la o ex
cursie de două zile cu 
autocarul, pe următorul 
itinerar : Lupeni, Deva, 
Brad, Moneasa, Ineu, Ilia, 
Arad. In cadrul excursiei 
se vor vizita diferite o- 
biective de interes turis
tic, între care Casa de 
cultură, Muzeul județean 
și sala sporturilor din 
Deva, gorunul lui Ilorea 
și mormîntul lui Avram 
iancu din Țebea, monu
mentul de la Păuliș, sta
țiunea Moneasa și alteie,

£ RITM susținut la lu
crările de extindere a 
stației de captare de la 
Taia. Prin construirea u- 
nui nou jiecantor și mă
rirea stației de filtre, se 
va asigura dublarea capa
cității stației. Pînă in 
prezent s-au terminat lu
crările de săpare, iar tur
narea betonului la nou) 
decantor este executat în 
proporție de aproape 50 
la sută.

® PREGĂTIRI pentru 
noul sezon de iarnă în 
cadrul echipei „Salva- 
mont" din Petroșani. In 
cadrul pregătirilor mem
brii echipei lucrează la 
repararea și recondiționa- 
rea akiilor și a celorlal
te materiale de salvare. 
Totodată, prin autodotare, 
se execută un troliu ne
cesar acțiunilor de salva
re în zonă abruptă.

Dan STEJARU
Rubrică realizată de
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rodnică pentru preparatorij

1.

CORECTITUDINE

i

exem- 
număr 
mașini

Elisa- 
Elena 
Baba, 

Ghize-
Mun-

consta- 
Cind va

Aștep- 
organe-

la redacție

15
lo-

Wilk. A fost o lu- 
deosebit de impor- 
în cadrul pregăti- 
de iarnă, avînd 

a preveni

lo- 
repre-

0 după-amiază
(Urmare din pag. D

Din scrisorile sosite

l■

Linie dublată de 
cale ferată

Mobilizîndu-se 
plar, un mare 
de oameni și 
complexe în construcție 
specială, au finalizat, 
la începutul săptămînii 
tiecute, lucrările de 
dublare a primului tron
son de cale ferată între 
Petroșani și Livezeni. 
La desfășurarea lucră
rilor au participat mun
citorii Gheorghe Rotaru 
Ion Afilipoaie, Victor 
Daju. Marin Marinescu, 
maiștrii Costică Furdea, 
Ion Șerban, Ion Ma
ghiar, sing. Cornel Vi- 
ționescu și Teodor Bog
dan, inginerii Dimitrie 
Șuglea și Gavril Darku, 
inginerul șef al șantie
rului 34 din cadrul în
treprinderii de construc
ții căi ferate Timișoara, 
tovarășul Lucian Po
pescu. care au acționat 
sub îndrumarea și coor
donarea directă a șefu- 

•lui de divizie, ing. Ion 
Misaroș, din cadrul Re
gionalei C.F.R. Timișoa
ra.

în imagine aspect de 
muncă înfățișind lu

crările de consolidare a 
liniei ferate în zona 
Aeroport Petroșani.

Foto : Șt. NEMECSEK

O familie a cumpărat 
mai multe obiecte de la 
magazinul 64 — electrice 
din Petroșani. Reve
nind în magazin după 
cîteva zile, vînzătoarea 
Maria Lincă a întîmpi- 
nat-o pe fosta cumpără
toare căreia i-a înapo
iat 20 lei, spunînd că

efectuase un calcul gre
șit. Este o întîmplare, fi
rește, dar car.e 
evidență 
personalului 
tă unitate 
tețea și 
sînt reguli 
(T.S.)

părători, tineri și vîrst- 
nici, femei și bărbați. 
Alături de bărbați, au 
lucrat efectiv, neobosi
te preparatoarele 
beta Gheorghe, 
Guliaș, Dorina 
Viorica Răcășan, 
la Pataki, Ana
tean, Elena Cotîrcă, Ma
riana Șimo, Elena Preo
teasa, Paulina Giura și 
altele. Din grupa celor 
de la reparații capitale 
s-au evidențiat Loghin 
Nicula, Dumitru Gheo-

<■

scoate în 
corectitudinea 

din aceas- 
în care poli- 
serviabilitatea 
de fiecare zi.

nea, Ștefan Bantea, Ioan 
Roman, Mikloș Csarvasi, 
Mihai Donțiu, Alexan
dru Mureșan. în condi
ții grele, dar cu rîvnă 
au lucrat la curățirea 
canalului de sub prepa- 
rație muncitoarele Viori
ca Stingă, Maria Opri- 
șan, Elena Oprea, Ioana 
Bran, Ana Băjenaru, în 
frunte cu șeful echipei 
Emil 
crare 
tantă 
rilor 
menirea de 
inundarea liniilor ferate

SPORT 0 SPORT 0 SPORT ® SPORT e SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT 0 SPORT
De la începuturile fot

balului românesc. Valea 
Jiului a fost bine repre
zentată în viața fotbalisti
că a țării. In perioada 
1922 — 1930, echipele ce
lor trei orașe din Vale e- 
rau cunoscute, ca fiind 
printre primele din țară, 
dovadă că în acea perioa
dă, cînd campionatul 
disputa pe districte și 
giuni, Valea Jiului a 
trat (sub forma unor 
ziuni) în faza finală
campionatului, împreună cu 
celelalte 10—12 campioane 
de 
ză, 
în 
de
națională la fotbal.

Retrospectivă perspectivă

se 
re- 
in- 
fu- 

a

regiuni. In această fa
in două ediții, a ajuns 
finală, devenind astfel 
două ori vicecampioană

Fotbalul jian, mai bine sprijinit 
moral și material de suporteri !

După 1932, cînd s-a a- 
doptat sistemul „italian" 
de campionat, divizia na
țională, Jiul a activat în 
divizia B (un an în A), e- 
chipa cîștigînd titlul de 
„prima campioană naționa
lă B“ după cum dovedesc 
medaliile oferite de fede
rație fiecărui jucător. In 
această perioadă și Minerul 
Lupeni a constituit o valo
roasă echipă de B. După 
război, odată ru reluarea 
campionatului național, în- 
cepînd cu ediția 1946/1947,

începe perioada de afir
mare în mod mai preg
nant a fotbalului jian. Din 
cele 36 ediții ale campio
natului, prin 
nerul, Valea 
reprezentată 
în 33 ediții, 
chiar prin ambele echipe, 
în divizia B Minerul Lu- 
peni a activat lăudabil 
timp de aproape 40 de ani 
(patru ediții, în divizia A) 
în divizia C, reprezentarea 
municipiului începe

Jiul sau 
Jiului a 
în divizia
iar doi

Mi- 
fost

A 
ani

prin

Extragem dintr-una din 
scrisorile sosite la redac
ție, semnată cu inițialele 
V.D. : „între Aleea Muncii 
și Aleea Viitorului, din o- 
rașul Vulcan, pe data de 
19 iulie a.c„ trei cetățeni 
— Constantin Velea, Eu
gen Croitoru și Filichi (ca
re de fapt se numește Au
rel Gheorghe- au studiat 
terenul, l-au măsurat și 
s-au apucat de lucru pen
tru construirea a trei Ba
raje. Cu un excavator E-65 
IF au dislocat o mare can
titate de pămînt din drep
tul Aleii Viitorului și, în 
timp record, înălțat
trei garaje".

și asigurarea desfășură
rii optime a transportu
lui producției.

A fost deci o după-a- 
miază rodnică, un 
schimb care s-a încheiat 
pentru preparatorii pre- 
zenți" la muncă, cu sa
tisfacția datoriei împli
nite. Tot ce s-a făcut și 
tot ce se va mai face 
cu contribuția tuturor 
secțiilor și schimburilor 
pentru îmbunătățirea 

condițiilor de lucru în 
preparație, este în folo
sul colectivului uzinei, 
al producției.

promovarea echipei Mine
rul Vulcan, după care ur
mează Minerul Paroșeni, 
iar din anul precedent Mi
nerul Aninoasa, Așa se 
face că azi municipiul Pe
troșani este reprezentat în 
campionatul național de 
fotbal prin cinci echipe di
vizionare; una de A, una 
de B și trei de C. în aceas
tă situație, Valea Jiului se 
detașează pe primul loc în 
fața oricăror municipii din 
țară (exceptînd, bineînțe
les, Capitala).

au

Tentru noi, pasionații 
fotbalului acest fapt tre
buie să constituie un mo
tiv de mîndrie, de mobili
zare în jurul acestor aso
ciații sportive, susținîndu-le 
moral și material.

Asociațiile sportive
nevoie de sprijinul susțină
torilor, de fondurile ce re
zultă din biletele de in
trare la meciuri, cotizații, 
contribuții etc, care au fost 
întotdeauna bine gospodă
rite de 
petenți. 
că Jiul, 
dus de
(2500—6000) a putut să se 
mențină timp de aproape 
40 de ani în divizia A cînd 
alte municipii, cu 10 000 — 
20 000 de spectatori în 
meciurile de acasă nu reu
șesc să

conducători com- 
Dovadă este faptul 
cu un număr re- 
spectatori plătitori

intre sau să se

Inițiativă costisitoare
Deplasîndu-ne la fața 

cului, însoțiți de 
zentanți ai organelor loca
le de stat, am constatat I 
justețea celor afirmate. I-, 
nițiativa celor trei cetățeni 
a fost neinspirată, încăl-. 
cînd legea sistematizării și 
apueîndu-se de o construe-' 
ție fără nici o aprobare 
legală. în urma constatări
lor făcute s-au hotărît ur
mătoarele: — demolarea 
celor trei garaje (acțiune 
ce se află deja în curs de 
desfășurare ; — întocmi- .
rea de dosare pentru cer
cetarea provenienței mate
rialelor de construcții pre
cum și a utilajelor grele 
folosite.

Lift degeaba?
De la data de 

ianuarie 1983, de cînd 
catarii s-au mutat în blocul | 
3B2, situat pe . bulevardul i 
Victoriei (Vulcan) liftul nu ț 
funcționează. „Pentru lo- ■' 
catarii de la etajele supe- | 
rioare, îndeosebi 5—8 ur- i 
carea scărilor este obosi- j 
toare, un calvar, după 8 I 
ore de muncă. j

Blocul a fost predat be- , 
neficiarului fără ca liftul j 
să funcționeze nici pînă în , 
prezent1*. Faptele sînt rea- ț 
le, după cum am 
tat la fața locului, 
funcționa liftul ? 
tăm răspuns de la 
le locale competente.

i 
(mențină în eșalonul frun

taș al fotbalului. Să sus
ținem deci toate echipele 
divizionare din Vale, dnpla- 
sîndu-ne la meciuri de la 
Petroșani la Lupeni, Vul
can sau Aninoasa și vice- I 
versa.

Pentru ușurarea financia- i 
ră a acestor deplasări ale i 
spectatorilor iubitori ai ț 

fotbalului, ar fi bine ca 
asociațiile să studieze po
sibilitatea transporturilor 
colective. Pentru că știm 
că vor fi mulți cei care se 
vor deplasa la meciurile , 
din localitățile municipiu, i 
lui. în acest sens e util ca * 
iubitorii fotbalului din Va- j 
le să dispună de un grafic 1 
al programelor turului e-1 
chipelor noastre diviziona-} 
re, pe care-1 punem acum ; 
la dispoziție. j

loan BOGDAN j 
_________________. 1

1
i

I

PROGRAMUL TURULUI
echipelor divizionare din municipiul Petroșani

DATA DIVIZIA A DIVIZIA B — SERIA 1IÎ DIVIZIA C — SERIA VIIÎ

10 IX Jiul — Dunărea C.S.U. Galați — —
i--------------

11. IX Minerul Lupeni — C.F.R. Timișoara
Minerul Aninoasa — Dacia Orăștie 
Minerul Paroșeni — Victoria Călan

18. IX — Minerul Lupeni — Metalurgistul Cugir Minerul Vulcan — Mecanica A. I.
24. IX Jiul — Chimia Rîmnicu Vîlcea ----- --------------------------------------- --- ---------------------- —
25. IX — Minerul Paroșeni — Minerul Anina
1-2. X Jiul — Rapid București — —

2. X Minerul Lupeni — „U„ CIuj-Napoca
Minerul Aninoasa — Constructorul Timișoara 
Minerul Vulcan — Minerul Ghelari

9. X _ _
Minerul Paroșeni — Minerul Moldova Nouă 
Minerul Aninoasa — Minerul Vulcan

<-16. X Jiul — Universitatea Craiova —
Minerul Vulcan — Minerul Anina 
Minerul Paroșeni — Minerul Oravița

23. X — Minerul Lupeni — Minerul Motru Minerul Aninoasa — Minerul Moldova Nouă
30. X — — Minerul Vulcan — Minerul Paroșeni
5. XI Jiul — F.C. Olt —

6. XI Minerul Lupeni — Ind. Sîrmei C. T.
Minerul Paroșeni — Mecanica A.I. 
Mmerul Aninoasa — Minerul Anina

13. XI — Minerul Lupeni — C.S.M. Reșița Minerul Paroșeni — Mureșul Expl. Deva
16. XI Jiul — C.S. Tîrgoviște ; — —
20. XI — 1 - Minerul Vulcan — Metalul Bocșa
27. XI —- 1 - Minerul Aninoasa — Minerul Ghelari

4. XII Jiul — Dinamo București Minerul Lupeni — Olimpia S. M.
Minerul Paroșeni — Minerul Aninoasa 
Minerul Vulcan — Metalul Oțelu Roșu

10. XII Jiul — F.C. Baia Mare — 1
St
•1
I
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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. ai P.C.R.

(Urmare din pag:. 1)

rului Industriei Construcțiilor de Mașini 
si Ministerului Industriei de Mașini-unel 
te. Electrotehnică și Electronică — de la 
1 noiembrie a.c. ; unitățile subordonate 
Ministerului Industriei Chimice — de 
la I decembrie a.c. In întreprinderile 
subordonate celorlalte ministere majora
rea retribuției se va aplica in mod eșa
lonat. pînă la 1 august 1984.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
si aprobat, totodată, proiectul de «locrel 
prr.i.id aplicarea formei de retribuire in 
rcord global și- altor forme de retribuire 
-m.ifirc unor ramuri sau actii ități. S a 
ânre “at că această formă de organizare a 
n 'ncii și de retribuire asigură condiții 
pentru ca oamenii muncii să realizeze ve-, 
n furi nelimitate in funcție de munca de- 
p să, de rezultatele obținute în realiza- 

producției fizice, a productivității
m.incii, reducerea cheltuielilor de produc
ție. creșterea eficienței economice 
valorificare
Uir.

Comitetul 
ganelor de 
prinderilor, 
rilor, ministerelor, 
trale și locale,

i-ale superioare, competitive pe piața e.x 
iernă.

In vederea stimulării suplimentare a 
oamenilor muncii in realizarea și depăși
rea producției pentru export, cotele pe 
baza cărora se constituie fondul de par
ticipare la beneficii 
întreprinderile care 
pentru export decît 
pentru piața internă.

Comitetul Politic Executiv 
și aprobat, de asemenea proiectul 
decret privind retribuirea i----

vor fi mai 
realizează 
cele cu

mari la 
producție 
producție

re i

Și 
superioară a materiilor

de 
pri-

or-

a examinat
1----- d_e

personalului

F-

k
Ir

Politic Executiv a cerut 
conducere colectivă ale intre- 
centralelor industriale. trustU- 

celorlalte organe cen- 
să acționeze cu toată ho- 

tărirea, potrivit sarcinilor cuprinse în 
proiectul de decret, pentru asigurarea ba
zei materiale, folosirea deplină a capaci
tăților existente în fiecare unitate, des
fășurarea ritmică a activității de produc
ție, investiții și export, realizarea și li
vrarea la termen, în condiții de calitate, 
a producției, respectarea obligațiilor con
tractuale. S-a indicat, de asemenea. să 
se acționeze cu toată responsabilitatea 
pentru aplicarea neabătută a principiilor 
noului mecanism economico-financiar, în
cadrarea strictă în nivelul costurilor pla 
nificate, prin reducerea continuă a con
sumurilor materiale, valorificarea re
surselor refolosibile, înlocuirea tehnolo
giilor învechite, gospodărirea judicioasă a 
mijloacelor materiale și bănești încredin
țate, astfel incit să se obțină rezultate 
financiare cit mai bune, să se acopere inte
gral cheltuielile din veniturile proprii, să se 
realizeze și să se depășească rentabilita
tea și beneficiile planificate.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
și aprobat proiectul <Ip decri-ț privind 
■calcularea, eTilîerarea si conTrolul utiib 
zării fondului de retribuire^*—"

Potrivit decretului, fondul de retri
buire se planifică pe baza consumului de 
manoperă pe fiecare produs și se elibe
rează de bănci în limita fondului de retri
buire calculat în funcție de realizarea 
producției fizice prevăzută în plan și în 
contractele încheiate, a producției-mar- 
fă vindută și încasată, în strinsă corelare 
cu creșterea productivității muncii, a pla
nului și contractelor de export sau altor 
indicatori stabiliți prin lege.

Comitetul Politic Executiv a cerut 
consiliilor de conducere ale oamenilor 
muncii, organelor de conducere din în
treprinderi, centrale și ministere să ia 
măsuri pentru buna gospodărire și utili
zare rațională a fondului de retribuire, în 
raport cu rezultatele concrete în îndepli
nirea planului ale fiecărei secții, atelier 
și formații de lucru. De asemenea, s-a 
indicat ca Ministerul Finanțelor, băncile, 
organele financiare din toate unitățile să 
exercite un control riguros asupra mo
dului in care se calculează și se eliberea
ză fondul de retribuire în fiecare unitate.

In continuare, Comitetul Politic Exe
cutiv a dezbătut și aprobat proiectul de
decret privind stimularea întreprinderilor 
șia Oăftiemlor muncii în realizarea și
depășirea producției pentru exnort. Prin
decret se stabilesc măsuri care să asigu
re o mai mare cointeresare a întreprin
derilor, a oamenilor muncii în îndepli
nirea planului la export, în realizarea de 
produse cu caracteristici tehnico-funcțio-

muncitor ilin îiitrepTtnderile de comerț 
' exterior și compartimentele autorizate să 

efectueze operațiuni de comerț exterior,- 
precum și din unitățile române ale re
țelei externe de comercializare și de ser-~ 
vice, Apucarea aleslei forme de re - 
tribuire va conduce la creșterea inițiati
vei și a răspunderii întreprinderilor în 
efectuarea operațiunilor de comerț exte
rior, la stimularea sporirii exportului și a 
eficienței acestuia, la asigurarea din timp 
cu contracte a întregului plan de export, 
la diversificarea activității pe piețele ex
terne, la exercitarea unui control perma
nent în unitățile producătoare asupra 
realizării mărfurilor pentru export la 
termen și de bună calitate.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
și aprobat, totodată proiectul de decret 
privind conținutul contractului-angaja
ment pentru întreprinderi, centrale, mȚ- 
țistere, alte organe ceiill'till1 șl comRete

Jcne și al municipiului Rițciircsti, precum 
gi conținutul angajamentului individual.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic E- 
xecutiv a subliniat necesitatea aplicării 
ferme a măsurilor privind întărirea ordi- 
nei și disciplinei în toate unitățile so
cialiste. In acest sens, s-au făcut unele 
precizări privind aplicarea prevederilor 
legii, potrivit cărora absențele nemotivate, 
ca și concediile fără plată, acordate in 
condițiile prevăzute, de lege, a căror du
rată însumată depășește 30 de zile in
tr-un an, se scad din concediul de odih
nă și nu vor fi luate în considerare la 
calcularea vechimii în muncă și a drep
turilor de pensie.

Aprobînd proiectele de decrete. Comite
tul Politic Executiv a cerut guvernului, 
ministerelor, instituțiilor centrale, orga
nelor de conducere colectivă ale unităților 
socialiste, organizațiilor de partid, sindi
catelor, tuturor organizațiilor de masă și 
obștești să asigure ca prevederile acestor 
acte normative să fie afișate in între
prinderi, larg dezbătute, spre a fi cunos
cute și însușite temeinic de toate colecti
vele de muncă. Fiecare om al muncii 
trebuie să înțeleagă că aplicarea acestor 
măsuri, care au in vedere creșterea veni
turilor celor ce muncesc, precum și coin
teresarea lor tot mai puternică, este strîns 
legată de realizarea, în cele mai bune 
condiții, a planului, la toți indicatorii.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
convingerea că importantele măsuri de 
creștere a veniturilor oamenilor muncii 
șl de îmbunătățire a repartiției lor vor 
mobiliza și mai puternic întregul personal 
muncitor, în vederea îndeplinirii integra
le a sarcinilor de plan pe anul 1983 și pe 
întregul cincinal, a sporirii exportului, 
ridicării calității și eficienței în întreaga 
economie națională și creșterii pe această 
baza a venitului național — singura sur
să care asigură fondurile necesare pentru 
dezvoltarea generală a societății și îmbu
nătățirea continuă a nivelului de trai.

în continuare. Comitetul Politic Execu
tiv a rezolvat probleme curente ale acti
vității de partid și de stat. De asemenea, 
au fost discutate unele probleme ale vie
ții internaționale
activității pentru oprirea cursei înarmări
lor și pentru dezarmare, pentru o Europă 
fără rachete nucleare, pentru pace și 
securitate pe continent și în întreaga lume.

privind intensificarea

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Escapada; Uni
rea : Acel minut, acea se
cundă.

PETRILA î Amnezia.
LONEA: Marele vals, 

I-H.
ANINOASA : Umbrela 

trecutului. , . .

VULCAN : Căderea Im- 
peri ului roman, I-II.

LUPENI : Jandarmul la 
plimbare.

URICANI : Parada Cha
plin.

TV.
16,00 Telex.
16,05 Ecran dc vacanță.
16,35 Tragerea pronoex- 

pres.
16,45 Viața culturală.

17,10 Divertisment mu
zical.

17.20 Vocația umanitară 
a Crucii Roșii. Do
cumentar.

17,30 Repere braziliene. 
Documentar.

17,50 1001 de seri. 
20,00 (CP) Telejurnal.
20.20 Lumea contempora

nă și confruntările 
de idei. Planeta 
mîine (I). „Scenarii

Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a președintelui 

Republicii Botswana, 
Quett K. J. Masire

Ceremonia sosirii în Capitala
(Urmare din pag. I)

teiui Quett K. J. Masire 
și doamnei G. Masire.

Cei doi șefi de stat au 
primit apoi defilarea găr
zii de onoare.

Numeroși bucureșteni a- 
flați pe aeroport au făcut 
o primire călduroasă înal- 
ților oaspeți.

Cei fioi șefi de stat au 
răspuns cu căldură mani
festărilor prietenești a- 
dresate de cei veniți în în
tâmpinare.

în aplauzele și uratele 
mulțimii, președinții Nicolae 
Ceăușescu și Quett K. J. 
Masire, tovarășa Elena 
Ceăușescu Și doamna G.

Masire au părăsit aeropor
tul îndreptîndu-se, într-o 
mașină escortată de moto- 
cicliști, spre reședința re
zervată înalților oaspeți.

La reședință, cei doi șefi 
de stat. tovarășa Elena 
Ceăușescu și doamna G. 
Masire s-au întreținut în
tr-o atmosferă cordială. _

D^neu în onoarea înaitlor oaspeți
Tovarășul Nicolae 

Ceăușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceăușescu 
au oferit, marți, un dineu

oficial în onoarea președin
telui Republicii Botswana, 
președintele Partidului De
mocratic din Botswana, 
Q. K. J. Masire, și a doam
nei Masire.

în timpul dineului, care

s-a desfășurat într-o atmos
feră prietenească, președin
ții Nicolae Ceăușescu și 
Q. K. J. Masire au rostit 
toasturi, urmărite cu aten
ție și subliniate cu aplauze 
de cei prezenți.

Pavilionul românesc la Tîrgul 
internațional de la Damasc a fost 

vizitat de președintele 
Consiliului de Miniștri al Siriei

DAMASC 6 (Agerpres), 
Pavilionul României la cea 
de-a 30-a ediție a Tirgului 
internațional de la Da
masc a fost vizitat de Ab
del Rauf Al-Kassem, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Siriei.

Premierul a dat o apre
ciere deosebită participării 
țării noastre la această e- 
diție jubiliară a Tirgului

internațional de la Damasc, 
relevînd că ea reprezintă o 
expresie a bunelor rapor
turi de prietenie și coope
rare între cele două popoa
re, impulsionate puternic 
de înțelegerile convenite 
cu ocazia întâlnirilor, de
venite tradiționale, dintre 
președinții Nicolae 
Ceăușescu și Hafez- Al As
sad.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al Siriei și-a 
exprimat ferma convingere 
că relațiile româno-siriene 
dispun de toate condițiile 
pentru dezvoltarea lor în 
continuare, pe multiple 

planuri, în interesul celor 
două țări și popoare prie
tene.

In Berlinul Occidental

O sărbătoare a păcii
BERLINUL OCCIDEN

TAL 6 (Agerpres). — In 
Berlinul Occidental s-a des
fășurat o sărbătoare a pă
cii, la care au participat 
numeroși vest-bei linezi ce 
se pronunță împotriva 
cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare și salvgardarea

păcii. în cursul mitingului 
organizat cu acest prilej, 
vorbitorii au condamnat 
escaladarea înarmărilor și, 
în special, planurile de 
amplasare în Europa, în 
toamna acestui an, a u- 
nor noi rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune.

Raportul GATT despre comerțul mondial

GEL EV A 6 (Agerpres). 
— Volumul comerțului 
mondial a scăzut in anul 
1982 cu circa 2 la sută, 'ar 
această tendință va conti
nua, în eventualitatea în 
care statele lumii nu vor 
întreprinde acțiuni con
crete pentru eliminarea 
barierelor protecționiste — 
se arată în raportul anual 
al acordului General pen
tru Tarife și Comerț 
(GATT), dat publicității la 
Geneva. în document se 
estimează că volumul

schimburilor comerciale în 
1983 nu va depăși nivelul 
anului 1982.

Arătînd că rata creșterii 
schimburilor comerciale 
mondiale s-a situat în ul
timii trei ani la nivelul 
cel mai redus din întreaga 
perioadă postbelică, ra
portul GATT adresează un 
apel guvernelor să acțione
ze pentru contracararea 
grupărilor care insistă pen
tru menținerea unor res
tricții șî obstacole în calea 
comerțului internațional.

LA GENEVA AU 1-OST 
RELUATE, la 6 septembrie, 
negocierile sovieto-america- 
ne privind limitarea ar
mamentelor nucleare in 
Europa, transmite agenția 
TASS. Ca și la runda pre
cedentă a negocierilor, de
legația U.R.S.S. este con
dusă de Iuli Kviținski, iar 
cea a S.U.A. — de Paul 
Nitze.

ERICH HONECKER, se
cretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D. 
Germane, s-a întîlnit, Ia 
Berlin, cu Helmut Schmidt, 
vicepreședinte al P.S.D. din 
R.F. Germania, fost cance
lar federal al R.F.G.

în cadrul convorbirii au 
fost abordate aspecte ale 
situației internaționale ac
tuale, îndeosebi problemele 
asigurării păcii și securi
tății, precum și evoluția 
relațiilor dintre R.D.G. și 
R.F.G

de_șoc“ pentru anul 
2000.

20,35 Melodii și interpret!.
20,55 Stop-cadru pe ma

pamond.
21,10 (C) Film artistic : 

„Arborele fără rădă
cini". Producție a 
studiourilor bulga
re.

22,30 Telejurnal.

Mica publicitate
VÎND „Trabant 601“ și 

„Dacia 1100". Informații, 
telefon 41164, între orele 
7—15, Iți 42971 (16—21).
(969)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice), pe nu
mele Tabulae Teodor, eli
berată de Institutul de mi
ne Petroșani. O declar nu
lă (971)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Goanță 
Eugen, eliberată de I.M. 
Petrila. O declar nulă. (972)
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LA KAMPALA S-A 
DESFĂȘURAT o reuniune 
a reprezentanților tinere
tului din țările Africii ră
săritene. Principala pro
blemă examinată in ca
drul dezbaterilor se referă 
la pregătirea tinerelor ca
dre naționale din „ țările 
respective. în declarația fi
nală adoptată de partici
pant se subliniază că rea
lizarea unei libertăți de
pline, atît politice cit și 
economice, depinde în 
mare măsură de existența 
unor cadre naționale bine 
pregătite.
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