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

Sub președinția 
Ceaușescu, secreta 
Comunist Român, 
avut loc ședința Comitetului 
xecutiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Au participat, ca invitați, membri ai 
guvernului, alți conducători de instituții 
centrale, precum și reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și obștești.

în cadrul ședinței a fost examinat și 
aprobat Raportul cu privire la proiectul 
planului național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială 
România 
Executiv 
tribuției 
tului de
Nicolae Ceaușescu, care a analizat în mai 
multe etape propunerile pe ansamblul 
economiei și pe fiecare minister în parte, 
orientînd lucrările de fundamentare a 
planului in direcțiile determinante pen
tru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului. Planul asigură 
creșterea neîntreruptă a forțelor de pro
ducție, extinderea bazei de materii prime 
și sporirea gradului de valorificare a a- 
Lcstora, dezvoltarea agriculturii, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al produse
lor, utilizarea cu eficiență maximă a fon
durilor de investiții, reducerea consumu
rilor și extinderea utilizării resurselor 
refolosibile, sporirea mai rapidă a pro
ductivității munc : și reducerea cheltuie
lilor materiale în vederea creșterii susți
nute a venitului național și ridicării pe 
această bază a nivelului de trai al popu
lației.

Comitetul Politic Executiv a subliniat 
că o orientare de bază a proiectului de 
plan o constituie creșterea susținută a ex
porturilor și rațional zarea importurilor.

A fost evidențiat faptul că indicatorii 
de bază ai planului pe 1984 marchează 
creșteri importante față de 1983. Produc-

tovarășului Nicolae 
general al Partidului 

marți, 1 noiembrie, a 
Politic E-

a
pe anul
a dat o 
esențiale, 
plan

Republicii Socialiste 
1984. Comitetul Politic 
înaltă apreciere con- 
la elaborarea proiec- 

pe 1984, a tovarășului

ția valorică este fundamentată pe produ
se fizice, în condițiile accentuării crește
rii gradului de utilizare a capacităților 
de producție aflate în funcțiune. în ce 
privește producția agricolă, propunerile 
țin seama de măsurile stabilite prin pro
gramul de autoaprovizionare teritorială, 

de sarcinile rezultate din programele su
plimentare și de prevederile programului 
național cu privire la realizarea unor 
recolte sigure și stabile.

Examinîndu-se propunerile privind 
cercetarea științifică, dezvoltarea tehnolo
gică și introducerea progresului tehnic pe 
anul 1984, s-a subliniat că obiectivele no
minalizate în plan țin seama de cerințe
le diminuării mai accentuate a importu
rilor, reducerii consumurilor de materii 
prime, materiale și energie, creșterii pro
ductivității muncii și îmbunătățirii sub
stanțiale a calității și competitivității pro
duselor.

Propunerile de plan în domeniul nive
lului de trai reflectă preocuparea cons
tantă a partidului, a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru creșterea permanentă a bunăstării 
materiale și spirituale a întregului popor, 
în acest sens, s-a arătat că prevederile 
pentru anul 1984 asigură majorarea ve
niturilor populației, îmbunătățirea apro
vizionării cu mărfuri și a serviciilor, con
tinuarea programului construcției de lo
cuințe.

Comitetul Politic Executiv și-a expri
mat convingerea că realizarea prevederi
lor planului pe 1984 va asigura creșterea 
în continuare a forțelor de producție, 
sporirea avuției naționale, ridicarea bu
năstării materiale și spirituale a întregu
lui popor și va determina modificări im
portante în profilul general al tuturor 
domeniilor vieții economice și sociale 
țara noastră.

din

(Continuare în pag. a 4-a)

întreprinderea de confecții Vulcan

Cu planul anual îndeplinit
în aceste prime zile ale 

lunii noiembrie, întreprin
derea de confecții Vulcan 
și-a realizat planul anual. 
Colectivul de muncă 
această unitate 
că, colectiv ce 
doar de 4 ani, exprimînd 
grija partidului, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, pentru a crea soți
ilor și fiicelor miner lor 
condiții superioare . de 
muncă și viață, demons
trează în acest fel hărni
cia, spiritul creator și răs
punderea față de calitatea 
fiecărui

— Încă 
anulu ne 
bătorim 
mul' mai 
turisea tovarășa Margareta 
Zaides, director al între
prinderii. Am reușit să ne 
îndeplinim planul 
— 119 milioane lei 
producția marfă și 
fecții textile în 10 
iar pînă la sfîrșitul

din 
economi- 
ființează

lui vom obține o produc
ție suplimentară în valoa
re de cel puțin 15 milioa
ne lei. în tot acest timp 
am lucrat bine, n-am a- 
vut reclamați! de la bene
ficiari și am realizat pro
ductivități 
deplinirea 
de termen 
numai pe 
care sintetizează 
tirea profesională

mai bune, în- 
planului înainte 

sprijinindu-se 
acest indicator, 

pregă- 
a su

telor de confecționere, cli
matul de ordine și 
plină, devotamentul 
de întreprindere.

Este un fapt cu 
remarcabil că 
muncii de 
rea de confecții 

perseverînd 
calificării 
fac parte

ductivitatea muncii a fost 
depășită cu 48 000 lei pe 
fiecare om al muncii.

în activitatea întreprin
derii acest an reprezintă o 
etapă care cuprinde suc
cesele obținute în forma
rea unui colectiv' de mun
că harnic și priceput, sti

(Continuare io pag a 2-a)
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Bilanț fructuos
pentra 

preparatori

r
Noua lună-sub însemnul

mobilizării maxime

l
i

După succesele 
trate în primele 
luni ale anului, și care au 
fost dedicate centenaru
lui activității de prepara
re a cărbunelui din Valea 
Jiului, încheierea lunii oc
tombrie a prilejuit oame
nilor muncii de la Uzina 
de preparare a cărbunelui 
din Lupeni raportarea a 
noi realizări deosebite.

în prima lună a celui 
de-al IV-lea trimestru al 
anului în curs au fost 
recepționate peste 323 000 
tone cărbune brut, a fost 
supusă spălării o cantita
te de peste 305 000 
obținîndu-se în final 
producție netă totală 
mai mult de 200 000 
cărbune. Totodată, au 
obținute 82 000 tone 
cărbune spălat 
cocs. Prin utilizarea la cel 
mai înalt randament a u- 
tilajelor și instalațiilor de 
preparare, recuperarea glo
bală a fost îmbunătățită 
cu 2.9 puncte. S-au 
dențiat, in activitatea 
nică desfășurată, 
tarii Marin Filip, 
Guliaș, Nicolae 
Ianos Hatfaludi, 
Moldovan, precum 
trii preparatori 
Dănuțiu, Eugen 
și Dumitru Nebunu.

Al. TĂTAR

înregis- 
nouă

tone. 
o 

de 
tone 
fost 

de 
pentru

evi- 
zil- 

prepara- 
Ilcana 

Mărilă, 
Nistor 

și mai.ș- 
Mircea

Mărăcine

K Patru întreprinderi 
Petrila, Paroșeni și cariera 
raportau la încheierea lunii 
ducție suplimentară extrasă de aproape 5000 
tone de cărbune.

S Colectivul carierei Cimpu lui Neag 
înregistrat cel m;ri mare 
re a prevederilor de plan 
cheiate — 111,2 la sută.

miniere — Lonea, 
Cimpu lui Neag — 

octombrie o pro-

a
procent de îndeplini- 
ale lunii recent în-

Producția obținută de 
colectivele miniere amin
tite constituie tot atitea 
argumente ilustrative 
pentru puterea de mobi- 

ferină 
tehnicieat- 

pentru 
realizări 

condițiile 
acordului 

sporu- 
înre-

lizare și angajare 
a minerilor, 
lor și inginerilor 
obținerea unor 
deosebite în < 
generalizării 
global.. Totodată, 
rile de producție 
gistrate sint iodul unor 
valorificări eficiente de 
un nivel calitativ supe
rior a condițiilor create, 
încă din primele luni ale 
acestui an, prin aplica
rea în viață a complexu
lui de măsuri adoptat la 
Consfătuirea de lucru 
de la C.C.
cadre de conducere, 
cialiști și muncitori 
industria minieră și 
logic, a programului

al P.C.R., cu
spe- 
din

geo
de 

schim buri.

Este foarte adevărat 
însă că de aceste condi
ții au beneficiat și cele
lalte întreprinderi mi
niere, doar modul lor de 
valorificare a. lăsat însă 
de dorit. Altfel nici nu 
poate fi explicată dife
rența mare 
între procentele de 
deplinire a 
de plan 
prindere 
referim 
care nu 
cinile încredințate, 
ferențele de care 
team depășesc 

‘chiar 
Spre 
Bărbăteni 
te prevederile de plan 
doar in proporție de 6'

înregistrată 
în- 

prevederilor 
la o 
alta, și 
ales la

de
la

mai
și-au onorat

în’.re- 
ne 

cele 
sar- 
Di-

amin- 
uneori 

30 de procente, 
exemplu, mina 

își înde.plineș-

(Continuare în pag. a 2-a>
j

Dorin GIIEȚA

ÎNALTĂ TEHNICITATE

stabilit
— la 

con- 
luni, 
anu-

aceslui
se 

final 
a mo- 
repa-

produs.
de la începutul 
gîndeam să săr- 
revelionul cu 

devreme, ne măr-

disci-
față

standului, 
ajutorul 
de încercări

specialist
realiza-

(Continuare in pag. a 2-a)

totul 
oamenii 

la întreprinde- 
din Vul- 
în dome- 
profesio- 

din rîn- 
muncito- 
întrece-

can, 
niul 
nale, 
dul colectivelor 
rești fruntașe în 
rea socialistă. Deosebit de 
sugestiv' în această privin
ță este faptul că, în com
parație cu aceeași per oa- 
dă a anului trecut,

De curînd, în cadrul a- 
telierului bobinaj de la 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petro
șani a fost pus în func
țiune un stand de probă 
pentru controlul final al 
motoarelor electrice fo
losite în medii grizutoa- 
se din subteran. întreaga 
instalație a fost realiza
tă datorită concepției 
și inventivității tînăru- 
lui inginer Dumitru Bor-

ca (cel care a întocmit 
proiectul instalației) și 
electricianul 
Ștefan Chezan, 
torul

Cu
stand
obține un control 
de mare siguranță 
toațplor electrice

rate, rebobinate sau re
condiționate în cadrul a- 
telierului. Standul a fost 
astfel conceput și reali
zat incit să poată fi uti
lizat în mai multe sco
puri și anume : • încer
care la tensiunea de 
străpungere a motoare
lor între corp și între

gol la
1 e in 
• mă- 
pe fie-

Depășirile la consumai casnic 
diminuează economiile înregistrate 

de marii consumatori
Prin intensificarea efor

turilor, colectivul de ener- 
geticieni de la U E. Paro- 
șeni a reușit in luna oc
tombrie să pulseze in sis
temul național aproape 
95 milioane kWh, depă- 
șindu-și astfel sarcinile de 
plan de la începutul anu
lui cu aproximativ 
23.000 OU kWh. Această 
depășire -a fost obținută 
în condițiile în care con
sumul a fost mai mic de- 
cît cel planificat cu a- 
proape 600 tone combusti
bil convențional.

• Marii consumatori, în

treprinderile miniere,
I.U.M. Petroșani, 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petro
șani, întreprinderea de 
confecții Vulcan și între
prinderea de tricotaje Pe
troșani s-au încadrat în 
consumul de energie elec
trică planificat, realizînd 
și însemnate economii. La 
întreprinderea minieră Lo- 
i-a, în condițiile realiză
rii sarcinilor de plan în 
această lună, au fost eco
nomisiți 66 286 kt\ h ener-

Gli BOȚEA

faze ; e mers în 
legături 
stea și triunghi; 
stlrarca curentului 
care fază ; • determina
rea capetelor la bobinaje.

Prin realizarea acestei 
instalații cu forțe proprii 
(pentru cumpărarea unui 
stand similar întreprin
derea cheltuia peste 

400 000 lei) I.P.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani a obținut im
portante economii la bu
getul propriu.

Acest stand ca 
te alte realizări 
mă oră, rod al 
și eforturilor proprii de
puse de cadrele tehmeo- 
inginerești de 
I.PJS.R.U.E.E.M. 
șahi contribuie la 
carea productivității
muncii, a calității lucră
rilor "efectuate la t'~' 
ranța în funcționare 
motoarelor electrice 
microclimatul minier 
subteran, a diversei 
me de aparate de măsu
ră și control, a tuturor 
serviciilor prestate la în
treprinderile miniere în 
ceea ce privește întreți
nerea și repararea 
plicatelor mașini și 
laje miniere.

Text și foto : 
Ștefan NEMECSEK

și mul- 
de ulti- 
gîndirii

la
Petro- 

ridi-

sigu-
: a

în
- din 
. ga-

com-
Utl-
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Mobilizarea întregului potențial al sectoarelor

în practica muncii noastre — ne-a re
ia mina Paroșeni tovarășul Constantin

A intrat
latat recent _____ _______
Matei, președintele comitetului de sindicat — ca 
în fiecare adunare de grupă sindicală șefii sectoa-

Priorități io activitatea 
sindicatelor

Planul 
anual 

îndeplinit 
(Urmare din pag. I)

relor de producție să prezinte succint, rezultatele 
obținute în luna precedentă, să facă referiri la ac
tivitatea formațiilor de lucru șl, în final, să preci
zeze sarcinile pe luna în curs. Adunările au loc 
în prima decadă a lunii. In aceste condiții, s-a 
dovedit oportună o astfel de participare activă a 
șefilor de sectoare la dezbaterile grupelor sindicale, 
prin analiza ce o efectuează în fața tuturor schim
burilor. Minerii, toți ceilalți muncitori sînt infor
mați din cea mai autorizată sursă asupra aportului 
lor la realizarea indicatorilor de plan, ei se regă
sesc în activitatea colectivului și desprind cu mai 
multă răspundere sarcinile ce le revin în continuare. 
Pe baza celor prezentate au loc discuții, se fac 
propuneri — toate acestea fără să afecteze desfă
șurarea în continuare a adunării de grupă sindica
lă, potrivit ordinei de zi stabilite.

Această practică, răspunde cerinței ca întreaga 
muncă politică, educativă a organizațiilor de sindi
cat să fie subordonată realizării sarcinilor de plan. 
Informarea curentă a colectivului asupra realizări
lor — sau a nerealizărilor unor formații și schim
buri — strădania de a căuta și pe această cale mo
dalitățile de îmbunătățire a rezultatelor, critica 
deschisă, promovată în mod constructiv cu prilejul 
analizelor, au menirea să contribuie efectiv la sti
mularea activității productive, la mobilizarea po
tențialului uman al sectoarelor pentru îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de plan.

muiat de întrecerea socia
listă dintre formațiile 
lucru. Tot în acest an 
închegat și colectivul 
creație care a realizat 
modele frumoase și inspi
rate, competitive, prezen
tate la contractările care 
s-au desfășurat în cursul 
lunii octombrie. La reali
zarea sarcinilor economi
ce ale acestui an au con
tribuit formațiile de mun
că 2A și 2B —- care au 
participat la realizarea 
produselor pentru export, 
ce reprezintă 45 la sută 
din planul întreprinderii 
— 6A, 4B, 1 șl altele, în 
care se află sute de con- 
fecționere din Vulcan, fe
mei care se mîndresc cu 
emblema fabricii care în
soțește fiecare produs 
preciat de cumpărători 
pentru linia modernă și 
calitate.

N O T Â

a-

Cooperativa „Straja" 
din cadrul unității nr. 
drul complexului din 
unitate. Marin Durlă)

Lupeni. Aspect de muncă
3 croitorie amplasată în ca- 

cartierul „Braia" Lupeni. (șef

Foto: Ștefan NEMECSEK

Depășirile la
economiile înregistrate de marii consumatori

consumul casnic diminuează

întărirea climatului de disciplina
(Urmare din pag. I)

Front de lusru
pentru gospodari

pre- 
halele 
albia 
pată

orașului, 
cu 
loc, 
fost

alte 
dar 
au- 
nu

co- 
din 
cea 
sec- 

a-

Deosebit de active, sînt, 
la mina Paroșeni și 
misiile de disciplină 
cadrul sectoarelor și 
pe întreprindere. Pe 
toare, după cum am
flat de la același interlo
cutor, comisiile mai sînt 
cunoscute sub încă o 
denumire, ele întrunind 
„oamenii de bază" ai co
lectivelor, cadre de mi
neri, maiștri, mecanici 
cu o vechime îndelunga
tă în întreprindere cu 
autoritate politică și pro
fesională.

Desfășurînd o activita
te continuă, aceste comi
sii au contribuit efectiv 

l____--------------— -------

la îmbunătățirea stării 
disciplinare pe întreprin
dere. în ultimul timp, a 
fost mult diminuat nu
mărul absențelor nemo
tivate. Repetatele vizite 
la domiciliu și in cămi
nele pentru nefamiliști, 
discuțiile purtate cu 
care săvîrșeau abateri 
la disciplina muncii 
de producție au avut 
efect pozitiv asupra
matului de ordine și dis
ciplină, numeroși tineri 
fiind ajutați în mod e- 
fectiv să se integreze în 
exigențele muncii din 
subteran.

Ion MUSTAȚĂ

cei 
de
Și 

un 
cli-

O

gie electrică, mina pu
țind să funcționeze cu e- 
nergia economisită o jumă
tate de zi și să extragă 
peste 2000 tone de cărbu- 

însemnate economii 
înregistrat la eonsumul 
energie electrică și

ne. 
au 
de 
minerii de la Petrila, Pa
roșeni și cariera Cîmpu 
lui Neag în condițiile în 
care sarcinile de plan au 
fost realizate și depășite. 
Economii de energie elec
trică au fost înregistrate și 
la I.M. Aninoasa 
50 000 kWh), și la 
Vulcan (8464 kWh).

(peste
I.M.

La

I.P.S.R.U.E E.M. 
au fost economisiți 
kWh energie electrică 
care se pot realiza 15 
pi hidraulici sau un 
gregat ACH. De la înce
putul anului acest colectiv 
a economisit, în condițiile 
în care 
de lună 
aproape 
lion de

• Aceste economii în
registrate de marile 
consumatoare de ' energie 
electrică au fost însă di
minuate prin consumul 
casnic excesiv, care a fost 
mai mare în această lună 
decît in aceeași perioadă 
a anului trecut cu un mi-

Petroșani 
2000 

cu 
stîl- 

a-

și-a realizat lună 
sarcinile de plan, 

o jumătate de mi- 
kWh.

lion de kWh. 
înregistrate la 
casnic sînt datorate 
primul rînd încălzirii imo
bilelor cu aparate electri
ce. De asemenea, la a- 
ceastă creștere a consumu
lui a contribuit faptul că 
automatele de scară nu 
au fost montate, becurile 
de pe casa scărilor se pot 
vedea arzînd ziua și noap
tea în unele blocuri 
municipiul Petroșani
din orașele aparținătoare. 
Trebuie să se acționeze 
cu toată fermitatea pen
tru a se pune capăt a- 
cestor neajunsuri care duc 
la consumuri inutile 
energie electrică.

Depășirile 
consumul 

în

din
Și

de

analiză instructiva pentru
activitatea viitoare

Recent, în 
cam, a avut 
analiză, pe bază de bilanț, 
a activității de vînătoare 
ți pescuit sportiv, 
materialul prezentat 
tovarășul Constantin 
drag, responsabilul grupei 
de vînători și pescari spor
tivi din localitate, a 
zultat că în perioada 
la alegerile anterioare 
pînă în prezent 
din Uricani au 
multe răpitoare, 
au fost reparate 
rile de pe fondul 
țat spre gospodărire, 
unde a fost nevoie 
construit hrănitori 
S-au realizat 6 tone frun
zare, 4 ton® 
transportată 
cantitate 3 
sare. O co 
bită la aceste realizări au

orașul Uri- 
loc o utilă

Din 
de 

Nă-

re
de
Și 

vînătorii 
distrus 

Totodată, 
hrănito- 

încredm- 
lar 

s-au 
noi.

fin 
în

și a fost 
teren o 

> lă de 
e deose-

adus-o vînătorii Ionel Ma- 
nolesc, Constantin Nădrag, 
Gheorghe Boroi, losif și 
Traian - -mz, Ilie Coan- 
dreș I, Todea Vance, Ion 
Popescu, Todea Cornel, 
Constantin Stănescu. Din 
rîndul membrilor pescari 
s-au remarcat: I. Silaghi, 
I. Szelan, Gh. Dioc, frații 
Mereuță și Costache Je- 
cheanu, care 6-au îngrijit 
de repopularea apelor și 
au dovedit o exemplară 
disciplină în privința res
pectării regulilor de pes
cuit Nu același lucru se 
poate spune despre pesca
rii Șt. Goți, Șt. Corti, C. 
Lenghiel, S. Silaghi, care 
au comis abateri de la re
gulile sportive ale pescui
tului șl care nu și-au a- 
dus nici o contribuție la 
viața și activitatea grupei.

des- 
Ale- 
An- 

’ t Valea 
aceștia fiind 

în- 
su-

De asemenea, au fost 
coperiți braconierii 
xandru Vîdcă și Geza 
tal, care au otrăvit 
Gîrbovului ; i. 
condamnați la 1,8 ani 
chisoare și la plata 
mei de 42 000 lei.

în cuvîntul lor, Gh, 
roi, I. Marko, I. Silaghi, 
I. Bollo, Gh. Sandu, 
Rădulescu, au relevat sar
cinile ce stau în fața vî
nătorilor și pescarilor din 
Uricani în sezonul

In partea a doua 
dințej au fost aleși 
ponsabilul, 
gospodarul 
și delegații 
municipală 
și pescarilor sportivi din 
Valea Jiului.

Bo

li.

viitor. 
a șe- 

res- 
lui șiajutorul 

grupei, precum 
la conferința 
a vînătorilor

Flavius SPRIESCU, 
Uricani

Sub însemnul 
mobilizării maxime

(Urmare din pag. I)

la sută — procent 
mic chiar decît cele ob
ținute de minele Livezeni 
și Aninoasa : 68,7 și, 
respectiv, 69,7 la sută — 
iar mina Vulcan reali
zează un procent de 95,5 
la sută.

Și toate acestea 
condițiile în care, 
cum mai spuneam 
alte prilejuri, 
tea conducătorilor de 
întreprinderi miniere nu 
semnalau, în interviuri
le acordate sau declara
țiile făcute, nici un 
ajuns care să aibă 
pheații atit de mari 
îndeplinirea integrală 
prevederilor de plan.

Explicații, sigur se 
da, și fiecare va fi mai 
temeinic argumentată de

cît înseși posibilitățile 
de realizare integrală a

în 
așa 

și cu 
majorita-

prevederilor de plan, 
oricît de temeinice 

mai bine justificate ar fi 
plicațiile, cu ele nu 
vor putea realiza nici e- 
nergie electrică și nici 
cocs. In locul acestor ex
plicații, specialiștii tre
buie să găsească soluții 
pentru realizarea planu
lui. .

Am început o nouă lu
nă a acestui trimestru, 
lună în care vor trebui 
intensificate acțiunile de 
pregătire a producției vi
itorului an, dar să se 
realizeze și sarcinile de 
plan lunare, iar pentru 
aceasta slnt necesare ac
țiuni hotărîte.

Nu ‘ ..........
nevoie 
ci de 
nergie 
mult cărbune, mai 
tin și de tot mai 
calitate.

ne- 
im- 

in
a

pot

dar
Și 

ex- 
se

de explicații are 
industria noastră, 
cărbune pentru e- 
și cocs, de tot mai 

lef- 
bună

Așa cum arată în 
zent. spațiul dintre 
ag; oalimentare și 
Maicii constituie o 
neagră pe ținuta 
Ne-am referit și 
prilejuri la acest 
se vede că n-am
ziți d.n moment ce 
a intervenit o schimbare 
în mai bine. Dimpotrivă, 
dovezile unui loc neîngri
jit de nimeni s-au înmul
țit odată cu trecerea pes
te el a mai multor lucrări 
de construcții. în urma 
transformării sursei de în
călzire a halelor, elemen
tele de 
centrale 
alandala 
țiului 
stau 
pe un an. în urma modi
ficării traseului conductei 
de apă, ce trece peste Ma- 
leia, au rămas capetele dă 
conductă. Lucrarea s-a 
realizat acum doi ani, dar 
ca etele de conductă se 
văd și acum lingă perete
le halei. La fel, construc
ția magistralei de termo- 
ficare nu a redus dezordi
nea de pe acest spațiu, 
dimpotrivă, iar I.C.R.M.-ul 
ține morțiș la improvizația 
pe care o are aici cu cîte- 
va ambalaje din carton și 
lemn. Imaginea insalubră 
a spațiului la care ne re
ferim este întregită 
containerele pentru 
duuri mereu pline șl neri
dicate, de grămezi de am
balaje, fiare, sticle spar
te, moloz, etc. Să nu se
creadă că este vorba de
un teren al nimănui. Aici
au depozite ori unități 
funcționale, o seamă de
întreprinderi, între care 
Fabrica de produse lacta
te, I.C.R.M., I.C.S.A. —
A.P., E.G.C.L. In loc ca 
fiecare din acești „stăpîni" 
să facă ordine în zona lui, 
se practică aruncarea rezi
duurilor pe lingă contai
nere și în partea vecinu
lui, toți așteptînd 
nistrația piețelor să 
totul. Nu e scutită 
ea de răspunderile 
revin, ’har de ținuta 
tregului oraș, deci 
cestui spațiu cu 
„stăpîni" răspunde, 
cîte știm, sectorul 
cipal de gospodărie 
nală șl locativă.

cazan ale fostei 
au fost înșirate 
in mijlocul spa- 

respectiv. Acolo 
nemișcate de aproa-

de 
rezi-

admi- 
facă 
nici 

ce îi 
In

și a a- 
mulți 
după 

muni- 
comu-

I
I
I

PESTE 120 de tineri 
muncitori slnt cuprinși in 
cursurile de calificare or
ganizate la mina Paroșeni. 
Este vorba despre dauă 
cursuri pentru mineri, un 
curs pentru lăcătuși de 
mină și altui pentru elec
tricieni. Se preconizează 
ca in scurt timp, toți 
nerii nou-încadrați la 
ceastă întreprindere să ur
meze o formă de incadra-

tl-
a-

re pentru activitatea 
subteran, (I.M.) 

INTILN1RE. Mîine, 
ora 16, cinematograful 
Noiembrie" din 
găzduiește o întîlnire

din

la
.7

Petroșani 
_____ ' ■ a 

cunoscutului actor Ștefan 
Bănică cu iubitorii celei 
de-a șaptea arte din mu
nicipiul nostru, urmată de 
vizionarea filmului româ
nesc „Septembrie". (A.H.)

• NOI UNITĂȚI DE 
PRESTAȚII de servicii 
ale Cooperativei „Unirea" 
din Petroșani s-au mutat 
în spațiile de la parterul 
noului bloc Bl de pe

strada Republicii. S-au 
instalat deci și au început 
activitatea la noua adresă 
secțiile tricotaje mecanică 
și ceasornicărie. Tot aici 
se află in curs de amena
jare atelierele foto și tri
cotajele manuale și aces
tea urmînd să primească 
în curînd clientela. S-a 
mutat și secția vulcaniza
re care funcționează lingă 

(M'gnon“, in 
atelierului

patiseria 
fostul local al 
autoservice.

LA LWPEN1 
torn șantierului 
au -erminat zidăria și

construc- 
l.C.M.M

a-

coperișul noului bloc
(P + 3) cu 44 de garsoniere, 
blocul de intervenție pen
tru personalul minei. Cons
tructorii își 
eforturile pentru 
tarea lucrărilor la 
izolații și montarea 
lațiilor sanitare etc., 
mind ca blocul să 
predat beneficiarilor 
la sfîrsitul anului.

UNITATEA de 
tare și desfacere „i 
ții" a întreprinderii 
confecții Vulcan (șef 
unitate Gheorghița Bărăi- 
taru) și-a depășit sarcinl-

concentrează 
urgen- 
hid ro- 
insta- 

ur- 
lie 

pină

prezen- 
.Confec- 

de 
de

le in primele trei trimes
tre ale anului cu 20 la 
sută. In luna octombrie, 
p)rin preocuparea susținu
tă pentru buna aprovizio
nare a magazinului și ser
virea atentă a cumpără
torilor, unitatea și-a de
pășit planul de desfacere 
cu 50 000 lei, deci cu 25 
la sută.

CARICATURA. Supli
mentul pe luna septembrie 
al ziarului „Balkansko 
Zname" din Gobrovo (Bul
garia), cuprinde o pagină 
de caricatură românească, 
selectată de la cunoscut!’

„floretiști" ai umorului 
desenat Ion și Mihai Bar
bu, conc>

AU fu 
lucrările ae 
a unei no: artere de 
culație a Petroșaniului, 
strada Șt. O losif — care 
face legătura între 
Siătinloara și zona 
spatele complexului 
mes.

Rubrică realizată 
Dau STEJAKU

mii noștri.
TERMINATE 
modernizare 

cir-

strada 
din 

Her-

de
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Rezultate pe măsura 
muncii depuse

Pledoarie pentru permanența
dialogului artistic

Colectivul întreprin
derii miniere Petrila, pa
ralel cu răspunderea ce 
o are pentru realizarea 
sarcinilor la producția de 
cărbune, acordă o aten
ție sporită și activității 
de reducere a chel
tuielilor de produc
ție, recuperării și va
lorificării materialelor, 
și pieselor de schimb, în 
scopul obținerii unei e- 
ficiențe economice ridi
cate.

In perioada scursă din 
acest an, colectivul de 
muncitori, tehnicieni și 
ingineri de la mina Pe
trila acționînd în lumi
na sarcinilor ce le revin 
din hotărîrile de partid 
privind recuperarea, re- 
condiționarea și refolo- 
sirea tuturor resurselor 
materiale au obținut re
zultate meritorii.

în ce privește acțiu
nea de recuperare și re- 
condiționare a unor pie
se de schimb și suban/- 
samble, colectivul ate
lierului mecanic se 
distinge prin muncă, pri
cepere și dăruire munci
torească. Deviza colecti
vului atelierului meca
nic, condus de maistrul 
principal Hans Thel a 
fost și este ca utilajele 
minei să fie întreținute, 
să funcționeze bine, cu 
cheltuieli cît mai mici. 
In acest scop, meseriașii 
atelierului — fie strun
gari, lăcătuși, sudori, fre
zori, printre care An
drei Cosma, Gheorghe 
Stranski, Vaier Călines- 

cu, Micaela Măriei uc, 
Ioan Sîrbu, Vasile Oros, 
Afloarei Tași Rudolf 
Schenk, Ioan Gaiță verifi

că fiecare piesă care poa
te fi recondiționată și 
refolosită. Pînă în pre
zent meseriașii atelie
rului mecanic au recon
diționat pentru sectoa
rele de producție sute 
de piese pentru trans
portoare (pinioane, car
case, axe, perforatoare 
cilindri), bobine pentru 
lămpile electro-pneuma- 
tice, rotoare pentru ma
joritatea tipurilor de 
motoare, axe pentru 
pompe, cleme și armături
uihiiuuiiuuiuiiiuiihhii

Recuperare 
VECONDITIONARE 

jIaefolosire
vzzzzzzzz/z/zzzz//zz/zzzzzzzzzzz>
TH. Piesele recondițio
nate și confecționate în 
atelier reprezintă peste 
80 la sută din necesarul 
minei.

Contabilul șef al I.M. 
Petrila, Eustațiu Lungu 
afirmă că activitatea in
genioasă a lucrărilor e- 
xecutate de meseriașii a- 
telierului pe lingă că
contribuie la bunul mers
al producției are și as
pect economic în sensul 
că producția nu se în
carcă cu noi cheltuieli 
pentru procurarea de 
piese de schimb. în pri
mele trimestre au fost 
realizate piese de schimb 
în valoare de aproape 
1 700 mii lei, reparații 
capitale de 6 000 000 lei, 
iar reparații curente în 
valoare de 53 000 000 lei.

— O altă latură a acti
vității noastre — afirma 

interlocutorul — și la 
care am obținut rezulta
te bune se referă la re
introducerea în circui
tul economic a unor în
semnate cantități de me
tal colectat de oamenii 
noștri și expediat oțelă- 
riilor patriei. Datorită 
muncii și hărniciei oa
menilor care au partici
pat la acțiuni de colec
tare a metalelor ne-am 
depășit sarcinile de plan 
cu peste 35 de tone ia 
fier vechi, fontă, cupru, 
bronz, aluminiu, plumb 
și peste 1,5 tone la hîrtie.

Destule argumente
pentru afirmația că la 
I.M. Petrila se acționea
ză cu răspundere pentru 
recuperarea și valorifi
carea materialelor și 
pieselor de schimb, acti
vitate care contribuie la 
bunul mers al producției, 
la o eficiență economi
că sporită.

Teodor RUSU *

in după-amiaza zilei 
de vineri, spectatorii pre- 
zenti în sala mare a Ca
se e cultură a sindica- 
telu, din Petroșani au 
vizionat spectacolul pre
zentat de elevii Școlii 
generale nr. 1, școală cu 
clase și grupe de muzi
că și artă plastică. Pal
maresul artistic al școlii 
amintite este impresio
nant, la precedenta edi
ție a Festivalului națio
nal „Cîntarea României" 
au luat parte 12 formații, 
corale, coregrafice, ins
trumentale, o brigadă ar- 
*istică, mai bine de 60 
de soliști, instrumentiști 
vocali și recitatori.

Ultima serbare cu pu
blic (numeros, sensibil, 
competent) a pus în va
loare calitățile 
ale corului în 
(clasele IV—V), 
de prof. Arpad 
Sensibilitatea, 
neitatea, timbrul 
vocilor vor beneficia de
sigur, pe parcurs, de un 
exercițiu muzical de du

artistice 
formare 

dirijat 
Szekely. 
sponta- 
cald al

Ceai-
Ar- 
stă- 

pian, 
dove-

rată, de un repertoriu 
variat, chiar dificil. In- 
terpretînd un vechi cîn- 
tec francez de P.I. 
kovski, Emanuela 
ghira a dovedit că 
pînește viola, iar la 
Noemi Lukacs, s-a
dit o elevă foarte dotată. 
Wilhelm Bartha anunță 
un oboi ambițios, cu un 
sunet plăcut, la vioară 
Alina Bejenaru surprin
de prin muzicalitate per
fectă, demonstrează chiar 
personalitate artistică. 
Atacînd sonata preclasi
că (G.H. Haendel, — So
nata a IlI-a), care soli
cită forță, dar mai ales 
înțelegerea formei mu
zicale tinăra violonistă 
din Vale își reliefează un 
drum aspru, dar cu pro
xime satisfacții. ' Incon
testabil, grupul vocal ca
meral întrunește virtuți 
deosebite în plan intona- 
țional, ritmic și interpre
tativ, ne referim la pie
sa „Pe lac" de Dan Voi- 
culescu. îmbinînd două

„Cîntării 
Ambițioasă

urmărind cu acura-
La

se desfă- 
Muzica 

prezenta- 
tandemul 

Stelescu
cu

generații (15 din cei 28 
de membri ai grupului 
sînt cooptați recent), prof. 
Horațiu Alexandrescu a 
reușit să nuanțeze fraze
le muzicale, să le asigu
re încărcătură emoțio
nală, calități care au a- 
dus formației premiul I 
în faza finală a 
României".
în acest context este și 
„întreprinderea" profe
sorului Mircea Onețiu — 
un grup folk de 40 de 
chitariști, care se expri
mă și prin voci expresi
ve, 
tețe linia melodică, 
clarinet, Ion Brujan 
Gheorghe Anton 
șoară notabil, 
populară este 
tă doar prin 
solistic Aurelia 
— Firuța Mucenic, 
o melodie din folclorul 
nou, dar acest domeniu 
merită o investigație 
amplă.

Coregrafia se află 
mare cinste în acest 
lectiv artistic, dovadă 
elocventă „parada" de 
dans modern a clasei 
a Il-a F (instructor, înv. 
Simona Gărăiacu), cu 
mișcări firești și detalii 
de tehnică surprinzătoa
re pentru o vîrstă atît de 
fragedă. Au recitat ver
suri Corina Zuba și Li
liana Chivulescu.

Iată c inițiativă 
merită să fie generaliza
tă mai ales că fondul de 
talente este inepuizabil 
în școlile noastre și 
există atîția devotați 
frumosului artistic 
rîndul oamenilor muncii 
din Vale.

Ion VULPE
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Rezultatele etaoei a Xl-a a 
campionatului diviziei A, la fotbal

Meciurile disputate marți 
în etapa a 11-a a campio
natului diviziei A la fot
bal s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate ;
București

Rapid — Dunărea C.S.U. 
Galați 2—0 (0—0), Ambe
le goluri au fost înscrise 
de Manea, din lovituri de 
la 11 m.
Iași

Politehnica — A.S A. 
Tg. Mureș 2—1 (1—0). 
Punctele au fost marcate 
de Sertov (2), respectiv, 
Muntean.
Baia Mare

F.C. Baia Mare — Spor
tul studențesc 2—1 (0—1). 
Oaspeții au deschis sco
rul prin Terheș, golurile 

rzdelor fiind marcate 
de Mureșan și Tulba.
Rm. Vîlcea

Chimia — Universitatea 
Craiova 0—2 (0—1). Auto
rii golurilor: Cămătaru 
și Bicu. în minutul 55, 
Udrea (Chimia Rm. Vîl

Astăzi, S.V. Hamburg—Dinamo București
La Hamburg se va dis

puta astăzi, 2 noiembrie, 
meciul retur dintre forma
ția Dinamo București și 
echipa vest-germană S V. 
Hamburg, contînd pentru 

optimile de finală ale „Cu
pe: campionilor europeni" 
la fotbal. In primul joc, 
desfășurat în urmă cu do
uă săptămîni în Capitală, 
fotbaliștii români au ob

cea) a ratat o lovitură de 
la 11 m.
Ploiești

Petrolul — Jiul Petro
șani 2—0 (2—0). Golurile 
au fost realizate de Toma 
și Pancu.
Tîrgoviște

C.S. Tîrgoviște — F.C. 
Argeș Pitești 0—0.
Slatina

F.C. Olt — S.C. Bacău 
2—0 (1—0). Punctele au 
fost marcate de Boriceanu 
și Kalo.
Oradea

F.C. Bihor — Steaua 
1—0 (1—0). Unicul gol a 
fost marcat de Ile.

Partida Dinamo — Cor- 
vinul Hunedoara a fost 
amînată.

Pe primele locuri ale 
clasamentului se află echi
pele Steaua, Sportul Stu
dențesc, F.C. Bihor Ora
dea și Politehnica Iași — 
cu cîte 15 puncte.

Viitoarea etapă va avea 
loc miercuri, 16 noiem
brie.

ținut victoria cu scorul de 
3—0.

Din lotul echipei Dinamo 
fac parte, printre alții, 
Moraru, Rednic, Andone, 
I. Marin, Al. Nicolae, Mo
vilă, Mulțescu, Custov. 
Orac și Țălnar.

Partida va începe la ora 
21,00 și va fi transmisă în 
întregime la radio și la 
televiziune.

(Agerpres)

Gimnastica de întreținere
pentru femei

Recent a avut loc la O- 
radea o consfătuire pe 
tema practicării de către 
femei a gimnasticii de în
treținere. Consfătuirea s-a 
organizat de către CNEFS, 
ca urmare a creșterii pe 
plan național a numărului 
femeilor care practică e- 
xercițiile fizice sub dife
rite forme de organizare 
și desfășurare și a necesi
tății practicării sistema
tice a acesteia pe parcursul 
întregii vieți.

Una dintre formele cele 
mai viu dezbătute a fost 
„Centrele de gimnastică 
pentru femeia adultă" ca
re s-au extins în toate o- 
rașele mari ale țării și a- 
supra cărora doresc să 
mă opresc mai mult. E- 
xistă argumente din ce în 
ce mai convingătoare, ca
re scot în evidență tot 
mai mult caracterul social 
al acestui gen de activita
te.

Femeia zilelor noastre 
posedă calități fizice care 
se impun a fi cultivate cît 
mai atent, ca o datorie a- 
tît față de ea, cît și față 
de solicitările sale pe di
verse planuri. Dar femeia, 
pe lîngă solicitările legate 
de procesul procreației, 
procesul producției, acti
vitățile cotidiene gospo
dărești, are obligația să 
aibe un corp sănătos, o 
ținută frumoasă, un mers 

elegant, să știe să danse
ze, să fie grațioasă și să 
trăiască cît mai mult. Toa
te acestea se pot realiza 
prin practicarea gimnas
ticii de întreținere, în 
cadrul unor centre orga
nizate pe lîngă unele u- 
nități sportive, sanitare 
sau școlare.

Pentru a veni în spriji
nul practicării gimnasti
cii de întreținere, cu 
sprijinul C.M.E.F.S. și al 
conducerii C.S.Ș. Petro
șani, în această lună își 
va începe activitatea cen
trul de gimnastică, orga
nizat pe lîngă C.S.Ș. Pe
troșani, care poate fi 
frecventat de toate dori
toarele.

Mijloacele practicării 
gimnasticii de întreținere 
vor fi variate, adaptate 
sexului feminin, prin e- 
xerciții, de suplețe, de 
ritm, care vor ocupa un 
loc important. Nu vor lip
si jocurile, întrecerile sub 
diferite forme, astfel ca, la 
sfîrșitul activității, aces
tea să se simtă bine, pu
țind să-și continue activi
tatea profesională și de 
gospodărie fără a mai 
simți oboseala. Exerciți
ile de respirație, foarte 
necesare și ele, nu vor 
lipsi dm nici o lecție. In 
funcție de condiții se vor 
Introduce și alergări în 
teren variat și alte mij

loace care au Un rol foar
te important la mărirea 
rezistenței organismului 
la efort.

Avînd în vedere că cen
trele de gimnastică sînt e- 
ficiente atît pe plan so
cial, cît și material, tre
buie extinse în toate loca
litățile Văii Jiului, repre- 
zentînd o cerință a vieții 
prin care putem asigura 
o activitate fizică organi
zată și continuă maselor 
de femei. Condițiile pen
tru înființarea de centre 
de gimnastică de întreți
nere ar avea Asociația 
sportivă „Constructorul 
minier" Petroșani, care va 
da în folosință o sală de 
pregătire fizică și un ba
zin de înot acoperit, Școa
la generală nr. 6 Petro
șani, pentru femeile din 
cartierul Aeroport, la Vul
can în sala de gimnastică 
a I.M. Vulcan, la Lupeni 
în sala de jocuri a I.M. 
Lupeni, dar inițiativa în
ființării lor trebuie luată 
în scamă de factorii cu 
atribuțiuni pe linia edu
cației fizice, împreună cu 
unitățile deținătoare de 
baze sportive, întrucît 
cadrele de specialitate do
resc să fie antrenate în 
acest gen de activitate.

Prof. luliana PIȘCOI, 
antrenoare de gimnastică 

la C.S.Ș. Petroșani

BASCHET, DIVIZIA B 

(TINERET)

Prelungirile 
au decis 

învingătorii
Etapa a III-a a campio

natului național de bas
chet masculin' divizia B 
(tineret) a programat la 
Petroșani meciul dintre 
Jiul-Știința și U.R.B.I.S. 
București. Protagonistele 
au oferit un spectacol 
sportiv de bună calitate.

De data aceasta jucăto
rii noștri au primit repli
ca unui adversar puter
nic, dar dovedind bună 
pregătire și-au adjudecat 
victoria. La sfîrșitul tim
pului regulamentar, scorul 
e egal: 73—73. In pre
lungiri, băieții noștri au 
învins cu 81—79 (43—37) 
(73—73). Dintre compo- 
nenții echipei noastre s-au 
evidențiat Mircea Pușcaș, 
Alexandru Șipanu, Dumi- 
tr Popescu și Petre Sîn- 
georzan. Jiul-Știința Pe
troșani a beneficiat numai 
o repriz; de aportul va
lorosului Viorel Guță, eli
minat in urma unui fault 
tehnic discutabil în min. 
16.

Formația gazdă : Mircea 
Pușcaș (24 p), Alexandru 
Șipanu (16 p), Petre Sîn-' 
georzan (15 p). Dumitru 
Popescu (12 p), Vlorel 
Guță (7 p), Laurențiu Do- 
bre (4 p), Mihai Vîlceanu1 
(3 p), Florin Nițu și Mir
cea Bratu.

Au arbitrat D. Lazarov 
(Timișoara) și R. Weszcr 
(Oradea).

Horea FRAȚILA /
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Ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

(Urmare din pag. O

în continuare, Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat și aprobat Programul 
privind îmbunătățirea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, reducerea consu
murilor de materii prime și de energie 
și valorificarea superioară a materiilor 
prime și materialelor in perioada 1983— 
1985 și pînă in 1990. S-a subliniat că 
Programul are la bază orientările secre
tarului general al partidului cu privire 
la îmbunătățirea caracteristicilor tehni- 
co-constructive ale produselor, perfecțio
narea structurilor de fabricație, care să 
ducă la sporirea substanțială a gradului 
de valorificare a materiilor prime și re
ducerea cheltuielilor materiale, la ridica
rea eficienței producției S-a relevat că 
problemele îmbunătățirii calității sînt 
abordate într-o viziune complexă, avînd 
în vedere atît caracteristicile funcționale, 
constructive, de fiabilitate ale produselor, 
cît și cele economice — consumuri, pro
ductivitate, costuri, gradul de valorifica
re a materiilor prime, eficiența la export. 
Programul stabilește un sistem complex 
de asigurare a calității, începînd cu acti
vitatea de cercetare și concepție, de pro
iectare, care să țină seama de ultimele 
cuceriri ale științei, tehnicii și tehnologi
ei pe plan mondial.

Comitetul Politic Executiv a aprecia; 
că prezentul Program va contribui, în
tr-o măsură hotărîtoare, la ridicarea pe 
o treaptă superioară a întregii activități 
economice, el jalonînd căile pentru ridi
carea calității și tehnicității produselor la 
nivelul celor mai bune realizări pe plan 
mondial, reducerea substanțială a consu
murilor de materii prime, materiale, com
bustibili șl energie și creșterea gradului 
de valorificare a acestora, sporirea com
petitivității mărfurilor românești pe pie
țele externe. Ținînd seama de potenția
lul de cercetare de care dispune, de ni
velul tehnic de dotare al industriei noas
tre, Comitetul Politic Executiv a indicat 
ca la un anumit procent de prodsse ni
velul calitativ să se situeze peste actua
lul nivel mondial, să-1 devanseze, pen
tru a asigura astfel creșterea permanentă 
a comp -'tivității produselor românești 
la export.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
și aprobat apoi Programul privind creș
terea mai accentuată a productivității 
muncii și perfecționarea organizării și 
normării muncii în perioada 1983—1984 
și pînă în 1990. S-a apreciat că acest 
Program, de largă perspectivă, elaborat 
pe baza hotăririlor Conferinței Naționale 
a partidului, a orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, asigură, prin măsuri
le stabilite, dublarea, în cîțiva ani, a 
productivității muncii — resursă priori
tară a dezvoltării șl modernizării între
gii economii. Acest obiectiv va fi realizat 
prin modernizarea continuă a tehnologi
ilor de fabricație, mecanizarea și auto

matizarea proceselor de producție, intro
ducerea metodelor mixierne de conduce
re, folosirea cît mai completă, la parame
trii proiectați, a capacităților de produc
ție, a forței de muncă, îmbunătățirea a- 
sistenței tehnice pe toate schimburile de 
lucru, asigurîndu-se o strictă corelație în
tre nivelul tehnic de dotare și indicele de 
eficiență realizat. In strînsă legătură cu 
aceasta. Comitetul Politic Executiv a in
dicat să se ia măsuri pentru asigurarea 
unui cadru organizatoric mai bun în 
vederea urmăririi sistematice a probleme
lor legate de îmbunătățirea normării 
muncii, a modului în care se realizează 
creșterea productivității muncii la nivelu
rile stabilite.

Comitetul Politic Executiv a subliniat 
că îndeplinirea prevederilor Programului 
privind creșterea accentuată a producti
vității muncii, perfecționarea organizării 
și normării muncii, astfel îneît pînă la 
sfîrșitul acestui cincinal să ajungem din 
urmă unele țări dezvoltate din punct de 
vedere economic, va constitui un factor 
de maximă importanță pentru sporirea 
venitului național. S-a apreciat, în același 
timp, că aplicarea fermă a măsurilor sta
bilite va da noi dimensiuni inițiativei 
individuale și colective, răspunderii oa
menilor muncii pentru transpunerea în 
'•iată a politicii partidului de edificare a 
socialismului și ^munismului pe pămîn- 
tui pati ei noastre.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a analizat, de asemenea. Pro
iectul de Decret privind aprobarea unor 
măsuri pentru normarea consumurilor 
de materii prime, materiale, combustibili 
și energie. în proiectul acestui act nor
mativ sînt înscrise nivelurile-limită ale 
indicatorilor de normare a consumurilor 
de materii prime, materiale, combustibili 
și energie pe anul 1984 pentru o serie de 
produse din industriile metalurgică, cons
trucțiilor de mașini, chimică și petrochi
mică, din domeniile exploatării și indus
trializării lemnului, producției materiale
lor de construcție, producției de țesături 
și tricotaje, cît și pentru activitatea din 
transporturi și pentru producția de ener
gie electrică. Aprobînd aceste prevederi, 
Comitetul Politic Executiv a subliniat 
importanța lor deosebită pentru optimi
zarea consumurilor materiale și energeti
ce în economia noastră națională, pen
tru buna gospodărire a resurselor materi
ale și îmbunătățirea aprovizionării teh- 
nico-materiale a întreprinderilor, pentru 
sporirea eficienței în toate sectoarele de 
activitate.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
apoi Programul privind aplicarea măsu
rilor de autoconducere și autoaprovizîo- 
nare pentru asigurarea unei bune aprovi
zionări a populației cu produse agroali- 
mentare si bunuri industriale de consuni 
pe perioada 1 octombrie 1983 — 30 sep
tembrie 1984. S-a apreciat că programul 
asigură o bună aprovizionare a populați

ei cu produse aproalimentare și indus
triale specifice fiecărui sezon, într-o gamă 
sortimentală diversificată, de calitate, în 
concordanță cu nivelul și structura veni
turilor populației, cu măsurile de sporire 
a retribuției muncii în' anii 1983—1984, 
potrivit obiectivelor stabilite de Congre
sul al XII-lea și Conferința Națională 
ale partidului privind ridicarea continuă 
a bunăstării întregului popor. La dimen
sionarea cantităților propuse s-au avut 
în vedere cerințele determinate de o a- 
limentație echilibrată, diferențiată în 
funcție de structura populației, ramura 
de activitate, efortul fizic, locul de mun
că și domiciliu, din localități urbane 
sau rurale. De asemenea, au fost luate 
in considerație resursele fiecărui județ, 
conform Programului de autoconducere și 
autoaprovizionare teritorială, privind 
producția vegetală și animală, intrările, 
la fondul de stat și mobilizarea, într-o 
mai mare măsură, a disponibilităților de 
produse agroalimentare din gospodăriile 
populației.

Aprobînd programul supus dezbaterii, 
Comitetul Politic Executiv a relevat că 
realizarea acestuia impune aplicarea, în 
continuare, de măsuri pentru gospodări
rea cît mai judicioasă a resurselor de pro
duse agroalimentare destinate aprovizio
nării populației, combaterea fermă a ori
căror tendințe de risipă și forme de spe
culă, respectarea strictă a prețurilor de 
mercurial.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
și aprobat Programul de producere a se
mințelor și materialului săditor in Româ
nia în perioada 1984—1985, care are ca 
obiectiv generalizarea mai rapidă a celor 
mai valoroase soiuri și hibrizi, cu poten
țial productiv ridicat și însușiri calitati
ve superioaTe, premisă importantă a 
creșterii producțiilor agricole, a ridicării 
eficienței întregii activități în acest im
portant sector al economiei naționale. 
Prin măsurile înscrise în Program se a- 
sigură, din producția internă, întregul 
necesar de sămînță și material săditor, 
din soiuri și hibrizi omologați, precum și 
producerea unor cantități suplimentare 
pentru export.

Comitetul Politic Executiv a cerut 
Ministerului Agriculturii și Industriei A- 
limentare, Academiei de Științe Agrico
le și Silvice, celorlalți factori de răspun
dere din agricultură să acționeze fără 
întîrziere pentru o cît mai bună organi
zare a producerii de semințe — inclusiv 
pentru culturile duble care vor trebui să 
capete o mare extindere în anii urmă
tori —, precum și de material săditor, 
pentru valorificarea și controlul calită
ții acestora, atît pentru nevoile interne, 
cit și pentru realizarea exporturilor pre
văzute la nivelul de exigență existent pe 
piața mondială.

In cadrul Comitetului Politic Executiv 
a fost prezentată o informare în legătură 
cu activitatea delegației române care a 

participat la lucrările ședinței a XXXVlI-a 
a Sesiunii Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, ținută la Berlin în perioada 
18—20 octombrie 1983. Comitetul Politic 
Executiv a apreciat că activitatea delega
ției noastre s-a desfășurat în conformitate 
cu mandatul încredințat, cu hotărîrile 
Congresului al XII-lea al Partidului Co
munist Român, hotăriri în baza cărora 
România pune în centrul relațiilor sale 
externe dezvoltarea colaborării cu toate 
statele socialiste, în primul rînd cu cele 
vecine, cu statele membre ale C.A.E.R., 
pe baza egalității depline în drepturi, a- 
vantajului reciproc și întrajutorării tovă
rășești. Aprobînd activitatea delegației 
noastre, Comitetul Politic Executiv a tra
sat ca sarcină Consiliului de Miniștri, mi
nisterelor, celorlalte organe centrale să 
prezinte propuneri și să acționeze pen
tru concretizarea acțiunilor de colaborare 
convenite, potrivit cu interesele țării noas
tre.

In cadrul ședinței, a fost prezentată 
o informare cu privire la vizitele oficiale 
de prietenie efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica Malta, în 
Republica 'Arabă Egipt, în Republica De
mocratică Sudan și în Republica Cipru.

Comitetul Politic Executiv a dat o înal
tă apreciere rezultatelor vizitelor condu
cătorului partidului și statului nostru 
întreprinse în aceste țări, evidențiind 
faptul că ele reprezintă un moment de 
deosebită importanță în ansamblul dez
voltării relațiilor bilaterale, precum și în 
sfera vieții internaționale.

Aprobînd pe deplin activitatea desfă
șurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu pe 
parcursul acestor vizite, Comitetul Politic 
Executiv a reliefat contribuția esențială a 
secretarului general al partidului, pre
ședintele Republicii, la înfăptuirea consec
ventă a orientărilor Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale partidului în 
domeniul politicii externe. S-a apreciat, 
cu satisfacție, că aceste vizite, urmărite 
cu viu interes și mîndrie patriotică de în
tregul nostru popor, constituie, prin re
zultatele fructuoase cu care s-au încheiat, 
un nou și important moment în dezvol
tarea multilaterală a raporturilor Româ
niei cu țările respective, în promovarea 
politicii de pace și colaborare a partidu
lui și statului nostru.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, 
în unanimitate. înțelegerile și acordurile 
convenite cu prilejul acestor viăite, și a 
adoptat, în acest sens, un program în 
care sînt stabilite măsuri pentru ministe
re, centrale industriale și întreprinderi, 
în vederea transpunerii în viață a obiec
tivelor de colaborare stabilite.

Comitetul Politic Executiv a hotărît 
convocarea Plenarei C.C. al P.CJi. în a 
doua jumătate a lunii noiembrie a.c.

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

Intervenția reprezentantului român 
la dezbaterile Comitetului pentru probleme 

economice si financiare>
al Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 1 
(Agerpres). — In Comi
tetul pentru probleme e- 
conomlce șl financiare al 

Generale a 
dez-

punctului 
șl co- 
inter-

cadrul

Adunării
O.N.U. au continuat 
baterile asupra 
intitulat dezvoltarea
operarea economică 
națională.

Luînd cuvîntul în 
dezbaterilor, reprezentan
tul român a evidențiat si
tuația gravă a economiilor 
țărilor în curs de dezvol
tare ca urmare a actualei 
crize economice, situație 
care amenință progresul 
lor general, stabilitatea In
ternațională și pacea. Re- 
ferindu-se la viitoarea 
conferință a O.N.U., ce se

va desfășura in 1984, vor
bitorul 
sitatea 
venirii 
nit să 
eficient 
industrializării țărilor 
curs de dezvoltare, 
creșterea ponderii lor 
industria mondială, la cre
area unei diviziuni inter
naționale a muncii mai 
juste, la lichidarea mari
lor decalaje care separă 
în prezent țările bogate de 
cele sărace. Abordînd o 
serie de aspecte legate de 
situația alimentară 
dlală, vorbitorul a subli
niat necesitatea ca 
le în curs de dezvoltare 
să treacă la elaborarea u-

a subliniat nece- 
pregătirii și con- 
unui program me- 
contribuie în mod 

la accelerarea
In 
la 
în

mon-

state-

nor programe pentru pu
nerea în valoare a' tuturor 
resurselor agricole, folosi
rea largă a cuceririlor ști
inței și tehnologiei și ex
tinderea sistemelor de iri
gații. Un factor major în 
soluționarea problemei a- 
limentației îl constituie 

dezvoltarea colaborării in
ternaționale, • inclusiv în
tre statele în curs de dez
voltare. In acest câdru a 
fost subliniat rolul O.N.U., 
al instituțiilor sale speci
alizate în sprijinirea prin 
căi și mijloace specifice 
a eforturilor țărilor în curs 
de dezvoltare în vederea 
soluționării problemelor 
dificile cu care sînt con
fruntate pe plan economic.

Ședința Comisiei• •
permanente C.A.E.R.

MOSCOVA 1 (Agerpres) 
— La Baku, în U.R.S.S., 
s-au desfășurat 
ședinței a 63-a a 
ei permanente 
pentru colaborare 
meniul energiei 
la care au participat 
legații ale țărilor membre 
ale C.A.E.R și R.S.F.l.

Au fost examinate sar
cinile ce revin Comisiei 
din hotărîrile Sesiunii 
Consiliului și ale Corn.to
tului Executiv ale C.A.E.R. 
De asemenea, au fost exa
minate probleme ale co
laborării sistemelor ener
getice naționale in timpul 
iernii, în condițiile func
ționării interconectate, sta
diul colaborării in constru
irea centralelor nucleare 
electrice Ilmelnițk și U- 
craina de Sud din U.R.S.S., 
a liniilor și stațiilor de 
750 kV U.R.S.S. — R.P. 
Polonă și U.R.S.S. — Re
publica Socialistă Româ
nia — R.P. Bulgară, pre
cum și direcțiile de bază 
ale colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R.

memento
FILME

17,50
18,00

lucrările 
Comisi- 
C.A.E.R. 
în do- 

electrice, 
de

I
I
I

PETROȘANI — 
iembrie : Omul 
bra; Unirea : 
Moo, I-II.

LONEA: Raidul 
gat.

AN1NOASA : 
de dimineață.

VULCAN — Luceafărul: 
Noaptea e scurtă.

LUPENI — Cultural :
Transportul.

URICANI: Anna 
1000

7 No- 
și um- 
Micuța

20,20

20,30

văr-
20,45

Vizita

de zile, I-II.

IV

21.0C

celor
•21,45

22,00

16,00
16,05

16,30
17,00

17,10
17,30

Telex.
Școala educației ce
tățenești.
Viața culturală.
Tragerea pronoex- 

pres.
Civica.
Toamna muzicală 

la Cluj-Napoca.

22,45

e-

1001 de seri, 
închiderea progra
mului.
Telejurnal (parțial 
color).
Pentru dezarmare, 
pentru pace.
Actualitatea în 
conomie.
Memoria documen
telor.
Sub tricolorul steag. 
Cîntece.
Fotbal (color). S.V. 
Hamburg — Dina
mo București. în 
Cupa campionilor 
europeni. Transmi
siune directă de la 
Hamburg. Repriza 
I.
Stop-cadru pe ma
pamond.
Fotbal: S.V. 
burg — 
București, 
a Il-a.
Telejurnal 
color).

Ham- 
Dinamo 
Repriza

(parțial

I
I
I
9

I
I
I
I

I

I
I

REDACȚIA $1 ADMINISTRATA 8 PeUoțaal, rtr. N- Bâlcesco™ 2. .e.etoone 4 16 62 Isec^.ct) 4 to 64 4 24 64 (secțîi). TIPARUL 1 Ppogrofio PeUoșonl. su. N. Bâlcescu - 2.


