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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a avut loc, marți, 22 
mai, ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței. Comitetul Politic 
Executiv a examinat Raportul privind 
îndeplinirea consumurilor normate de ma
terii prime, materiale, combustibili, ener
gie electrică și a normativelor de valorifi
care în trimestrul I 1984. Comitetul Poli
tic Executiv a apreciat că, deși compara
tiv cu nivelurile realizate în aceeași pe
rioadă a anului trecut, consumurile au 
înregistrat o serie de reduceri la unele 
materii prime și materiale de bază, totuși, 
pe ansamblu, situația în acest domeniu 
continuă să fie nesatisfăcătoare. Și în 
primul trimestru al acestui an au conti
nuat să se manifeste unele deficiențe — 
în special în ce privește reproiectarea și 
modernizarea produselor, perfecționarea 
tehnologiilor și îmbunătățirea proceselor 
de fabricație — ceea ce a dus Ia consu
muri suplimentare de combustibili, ener
gie, materii prime și materiale. CritiCînd 
neajunsurile manifestate, Comitetul Poli
tic Executiv a cerut guvernului, ministere
lor și centralelor industriale să ia toate 
măsurile tehnice și organizatorice ce se 
impun pentru introducerea unui spirit 
riguros de răspundere, ordine și disci
plină în îndeplinirea sarcinilor stabilite 
privind reducerea consumurilor materiale 
și energetice, să întreprindă acțiuni ho- 
tărîte de reproiectare constructivă a pro
duselor, de revizuire a tehnologiilor apli-

cate, în vederea eliminării oricăror con
sumuri iraționale de materii prime și ma
teriale, a oricăror forme de risipă. în acest 
scop s-a cerut ca, în cursul lunii iunie, 
să. se întocmească și să se prezinte spre 
aprobare de către fiecare ramură indus
trială și fiecare minister în parte pro
grame concrete de măsuri care să asigure 
încadrarea riguroasă a fiecărei întreprin
deri și a fiecărui produs în normele de 
consum stabilite în plan, și chiar să ducă 
la reducerea în continuare a acestor con
sumuri sub normele stabilite.

In continuare. Comitetul Politic Execu
tiv a analizat și aprobat Raportul privind 
îndeplinirea planului costurilor de pro
ducție în industrie, precum. și Raportul 
privind îndeplinirea planului productivi
tății muncii în industria republicană, 
construcții-montaj și transporturi, în tri
mestrul I 1984. S-a subliniat că, în primul 
trimestru ai anului, și în aceste domenii 
deosebit de importante ale activității noas
tre economice, cu toate progresele înregis
trate față de perioada corespunzătoare a 
anului trecut, sînt necesare, în continua
re, măsuri ferme pentru înlăturarea nea
junsurilor care continuă ,să se mgi mani
feste și pentru îmbunătățirea radicală a 
situației. Dată fiind legătura strînsă între 
consumurile de materii prime și materia
le, creșterea productivității muncii și re
ducerea costurilor de producție, Comitetul 
Politic Executiv a cerut ca în programele 
de măsuri ce vor fi prezentate în cursul

(Continuare în pag. a 4-a)
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La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, marți după-a- miază a sosit în Capitală, într-o vizită oficială de prietenie în țara noastră, general Gnassingbe Eyadema, președintele fondator al Adunării Poporului Togolez, președintele ~ publicii Togoleze.Ceremonia sosirii înaltului oaspete togolez a a- vut loc pe aeroportul Oto- peni, împodobit rește.La ora 16,30, specială cu care te șeful statului aterizat.

Re-
sărbăto-

La coborîrea din avion, președintele Gnassingbe Eyadema a fost salutat cu cordialitate de președintele Nicolae Ceaușescu. Cei doi șefi de stat și-au strîns mîinile cu prietenie,în întîmpinarea înaltului oaspete, pe aeroport se aflau tovarăși din conducerea de partid și de stat, conducători de centrale, generali, soane oficiale.Garda militară pe aeroport a prezentat o- ’ norul. Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Togoleze și Republicii Socialiste România, în timp ce, în semn

au 
de

o-
cuinstituții alte per-aliniată

a Plenarei Consiliului National al Agriculturii Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor
aeronava călătorcș- togolez a de salut, au fost trase salve de artilerie.

Un grup de pionieri au oferit președinților Nicolae Ceaușescu și Gnassingbe Eyadema buchete de flori.Cei doh șefi de stat trecut în revistă garda onoare.Solemnitatea primirii ficiale s-a încheiatdefilarea gărzii de onoare.Bucureștenil aflați pe aeroport au ovaționat cu însuflețire pe cei doi președinți, pentru prietenia dintre țările și popoarele noastre, dind expresie satisfacției pentru dialogul la nivel înalt româno-to- golez. care se înscrie ca un moment important în voltarea relațiilor de borare dintre cele țări și popoare.

Consiliul Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, întrunit în ședință plenară in zilele de 18—19 mai 1984, a dezbătut ■ și aprobat în spiritul indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, cu prilejul plenarelor C.C. al P.C.R. din 14—15 noiembrie 1983 și 21— 22 martie 1984 și al consfătuirilor de lucru pe probleme de agricultură din 7—9 decembrie 1983 și 17 ianuarie 1984, Rapor- . tul privind desfășurarea campaniei de însămînțare a culturilor de primăvară ; acțiunile ce trebuie întreprinse pentru întreținerea culturilor și desfășurarea în cele mai bune condiții a lucrărilor din campania agricolă? de vară, Raportul privind acțiunile întreprinse de organele și unitățile agricole pentru transpunerea în •'ață a orientărilor tovarășului Nicolaeaușescu .secretarul general al partidului, în vederea creșterii efectivelor și a producțiilor animale și asigurării furaje
lor la toate speciile, Raportul privind modul în care acționează organele și unitățile agricole pentru realizarea și depășirea prevederilor planului de export pe anul 1984, Raportul privind realizarea sarcinilor pe anul 1984, prevăzute în Programul unic adoptat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind creșterea producției agricole în gospodăriile personale ale membrilor cooperativelor a- gricole de producție și în gospodăriile producătorilor particulari.

Plenara își exprimă acordul deplin cu documentele supuse dezbaterii, apreciind importanța lor pentru înfăptuirea programelor adoptate de Congresul al XlI-lea și Conferința Națională ale partidului privind noua revoluție agrară, pentru îndeplinirea planului producției agricole pe anul 1984, asigurarea bunei aprovizionări a populației și industriei, precum și crearea unor disponibilități de produse agricole pentru export, astfel încît oamenii muncii de la sate să întîmpine cu rezultate deosebite cea de-a 40-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 și cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român.Participanții la olenară dau și cu acest prilej o înaltă apreciere contribuției decisive a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea politicii interne și externe a partidului și statului, la edificarea și dezvoltarea economiei noastre socialiste moderne, în cadrul căreia agriculturii i s-u asigurat un loc prioritar.Plenara își însușește pe deplin observațiile și concluziile realiste cu privire la rezultatele obținute în primele 4 luni ale acestui an în agricultură, formulate. cu deosebită claritate în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, angajîn- du-șe să facă din acest important document propriul său program de muncă și asigurînd ca orientările, și indicațiile date de secretarul general al partidului să se afle permanent în centrul atenției și pre-

I.M PAROSENI

dez- cola- două

Cu planul pe cinci Inniîndeplinit

Expresia vredniciei * 
minerești
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• In luna mai, la zi, minerii de la Paroșeni au 
extras peste sarcinile de plan 9660 tone de cărbune 
• De la începutul anului plusul acumulat se ridică la 
peste 25 000 tone de cărbune • Productivitatea muncii 
Planificată în subteran a fost depășită cu 150 kg pe 
post, iar în cărbune cu 1000 kg pe post • Cel mai 
mare plus — peste 2000 de tone — îl înregistrează 
minerii sectorului I • Cea mai ridicată productivitate 

— au realizat-o minerii din briga- 
Ciobănoiu din sectorul IV.

— 22 tone pe post 
da Iui Constantin

Toți indicatorii 
depășifiColectivul de oameni muncii de la Autobazatransport a C.M.V.J. înregistrează, de la începutul anului, rezultate remarcabile la principalii indicatori. Volumul de mărfuri transportate a fost depășit cu 20 la sută, indicele de utilizare a parcului cu 30 la sută, venitul brut cu 16 la'sută, producția netă cu 29 la sută. Aceste depășiri au fost obținute în condițiile reducerii cu 13 la sută a costurilor totale.

lucrările

Din Lupeni am primit pe adresa redacției o scrisoare semnată de Vasile Iacob, Avram Todosiu, Mihai Vătăman, Nicolae Ivănescu, Viorel Szaba- doș, Dumitru Papuc și alți c etățeni care locuiesc în apartamente din blocul 31, de pe bulevardul Păcii. • Cetățenii ni s-au adresat„în disperare de cauză".Fiindcă insistențele lor la E.G.C.L. Lupeni, de luni de zile, inclusiv două comenzi lansate de asociația de locatari pentru executarea unor lucrări de reparații au rămas fără răspuns. Din constatările făcute Jj fața locului rezultă că sesizarea este întemeiată. încă de la intrare, pe seara a Il-a a blocului

31 ne-a impresionat și indignat, mirosul neplăcut care emană din , subsolul „inundat, din cauza unor defecțiuni ale instalațiilor" Apartamentul 15 nu e locuit. Ușa are „yală", dar e deschisă. Pătrundem pe coridor, vizităm cele două camere și bucătăria, împreună cu responsabilul comitetului de bloc, Vasile losub. Linoleumul de pe jos a dispărut. Instalațiile sanitare sînt deteriorate. Baia are apă pe jos scursă de la instalațiile defecte. La etajul II un alt apartament, 25, este nelocuit, dar încuiat. Intrarea în subsolul blocului nu este protejată de nici o ușă, așa cum prevede proiectul. De sub scară se cască o groapă cu

perete vertical, betonat. O scară, din elemenți de fier-beton, iși arată doar cîteva trepte, în partea de sus, iar apoi se pierde sub apa. murdară din subscl.Intrăm în apartamentul locuit de familia Foilor , Lammer, electrician laI.M. Bărbăteni.mentul e bun — ne spune soția electricianului Fodor, mamă a patru copii, dar e greu de suportat duhoarea de la subsol, care vine pe coridor. Dacă nu se re_ cere

pe acoperiș apa intră cameră, pe coridor, spatele blocului 31, la cinci tronsoane nu turnate scări la intrare. Inbloc se intră „numai prin față". De ia darea în folosință a acestui bloc, (toamna anului 1982), a trecut

înIn cele sînt

pară instalația vom alt apartament". La apartamentul 62, de pea V_a a aceluiași bloc, cei patru copii ai Victoriei Iloțu trăiesc între pereți cu igrasie. Cînd plouă, de

„Aparta- termenul de garanție. Constructorii — din fostul lot Făgăraș al T.C.I. Brașov — au plecatCum de a fost posibil ca o comisie de recepție să dea aviz favorabil pentru ocuparea apartamentelor? Primim lămuriri din partea primarului orașului Lu-
Viorel STRAUȚ

din localitate.
scara
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tone de către minerii din brigă- ........ ....... -........ .. supli- zile conduse de 'Francisc inentar de la începutul a- Fazakaș și Mihai Șchiopu hului, minerii de la Pa
roșeni, au reușit să reali
zeze sarcinile de plan pe 
cinci luni cu 9 zile mai 
devreme. Cu rezultate deosebite se înscriu fron- taliștii sectorului I. din brigăzile conduse de Gavrila. Mesaroș și Nicolae Brutu care au extras pește sarcinile de plan de la începutul anului 20 611 tone de cărbune. Productivitatea muncii, în cele două abataje frontale a fost depășită în medie, cu 14 la sută.Rezultate deosebite pe parcursul celor aproape- cinci luni care au trecut din acest an au obținut minerii din brigada condusă de Constantin Cio- bănoiu din cadrul sectorului JV, care a realizat o productivitate medie de 22 tone pe post, cu 6 tone mai mare decît cea Depășirea muncii 6 tone pe brigada lui Constantin Ciobănoiu făcut ca sectorul să se fie pe un loc fruntaș întrecerea socialistă cele aproape 10 000 tone extrase suplimentar de la începutul anului.

Cu,cele 25 700 cărbune extras
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! - •...... .......... -....ț Nu trebuie omise efortu- | rile susținute depuse de

planificată, productivității planificată cu post de către
a

ii- 
in 
cu 
de

din sectorul III care au reușit în luna mai să recupereze integral minusul acumulat în primul trimestru din acest an și să raporteze o producție suplimentară la zi de 2858 tone de cărbune. în- eepînd din această lună a pășit pe calea redresării și colectivul sectorului II, care se ridică cu producții! extrasă zilnic la nivelul sarcinilor de Brigăzile conduse colae Andrașic și Oprea din cadrul sector au depășit țile cu care s-au confrun-1 tat în prima parte a anului; iar de acum au trecut la recuperarea restanțelor înregistrate în primele patru luni. Trebuie a- mintit faptul că mina Pa- 1 roș'eni a extras cede 25 700 tone de cărbune peste sarcinile de plan în condiții de eficiență maximă: cheltuielile materiale la 100(1 Iei producție marfă au fost reduse cu 47,8 lei; consumul de energie e-1 lectrică pe tona de cărbune extras a fost sub cel planificat cu aproape 1 kWh,- înregistrînd astfel de la începutul anului e- conomii de aproape1 400 000 kWh. |
Gheorghe ROTEA

plan, de Ni- Țenea acestui greută-
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Activizarea membrilor de partid 
preocupare continuăPerfecționarea continuă a stilului și metodelor de muncă, a întregii activități a organelor și organizațiilor de partid constituie o preocupare de prim ordin a comitetului de partid și a birourilor organizațiilor de partid din cadrul I.C.S.A.—A.P. Petroșani.Factorii cei mai impor_ tanți ce au concurat la realizarea acestor cerințe au constat, după cum ne spunea tovarășa Valeria POenaru, secretara comitetului de partid pe întreprindere, în stăruința pentrjl îmbunătățirea muncii organizatorice, dezvoltarea democrației și întărirea disciplinei ,de partid, participarea activă a membrilor de partid la înfăptuirea hotărîrilor organelor superioare și a celor proprii, la soluționarea sarcinilor curente.Ceea ce caracterizează activitatea majorității organizațiilor de partid de la I.C.S.A.—A.P. este planificarea judicioasă a muncii. în activitatea comitetului de partid și a organizațiilor de bază A.P. Centru și A.P. Aeroport s_au statornicit metode și procedee de muncă cum sînt analizarea principalelor probleme ale activității economice, financiare, ale vieții interne de partid; repartizarea de sarcini concrete comuniștilor și examinarea modului în care sînt duse la îndeplinire etc.Adunările generale de partid ‘din ultimele luni

s-au caracterizat prin participarea susți nută a comuniștilor la dezbaterea problemelor. Adunările organizațiilor de bază alimentara centru Aeroport, II, au temeinic, iumuu dezbatere cele stringente probleme stau în fața comuniștilor, a colectivelor de lucrători comerciali, ceea ce a dat posibilitatea unui

șiA.P. Aeroport fost pregătite luîndu-se în mai ce

VIATA
DE PARTID
BBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlarg schimb de opinii, a- firmării deschise a spiritului critic șl autocritic. Membrii de partid din a- ceste organizații de bază au manifestat un pronunțat spirit de combativitate împotriva atitudinilor de superficialitate și neglijență în aprovizionarea unităților, deservirea civilizată a cetățenilor, asigurarea condițiilor i- gienico-sanitare în unități, realizarea sarcinilor de plan.Organele și organizațiile de partid au acționat cu mai multă hotărîre pentru prevenirea abaterilor, a unor acte de indisciplină. Avîndu-șe în vedere roluj educativ, mobilizator pe care îl are sarcina de partid, în a_ cest an birourile organizațiilor de bază au în< re_ dințat răspunderi concrete unui număr de

peste 200 de membri de partid, pe o perioadă mai mult sau mai puțin îndelungată, asigurînd astfel realizarea sarcinilor care au revenit organizațiilor și, totodată, dezvoltarea calităților politice și organizatorice ale membri- ' lor de partid. Cele cinci organizații de partid au acumulat o experiență pozitivă în repartizarea sarcinilor de partid, pornind de la hotărîrile adunărilor generale, de la problemele cu care se confruntă colectivele, și în funcție de experiența fiecărui comunist.Pentru creșterea numerică și calitativă a organizațiilor de partid au fost primiți în partid pe cele patru luni, 10 tovarăși dintre cei mai buni lucrători comerciali, tineri uteciști și femei, e- vidențiindu-se organizația de bază A.P. -Centru.în vederea perfecționării stilului și metodelor de muncă, pentru creșterea rolului conducător al organizațiilor de partid în fiecare unitate și loc de muncă se impune ca întreaga atenție a organelor și a organizațiilor de partid să fie îndreptată spre cunoașterea; însușirea și înfăptuirea cu succes a sarcinilor din cadrul Consfătuirii de la Mangalia, a hotărîrilor de partid, de stat și a propriilor măsuri.

Toți preparatorii din 
Petrila sînt abonați la 
ziarul ,,Steagul roșu“în cei aproape 40 de ani de la apariție, ziarul minerilor, a prezentat în coloanele sale activitatea trepidantă, munca și viața locuitorilor acestor străbune meleaguri românetși. A- ceste rînduri se vor o apreciere aparte a minerilor și preparatorilor din orașul Petrila, despre care ziarul nostru a scris și va mai scrie, ca dealtfel și de celelalte colective din Valea Jiului. De ce o apreciere mai aparte ? Pentru că toți cei peste 800 preparatori sînt abonați la ziarul local, tot al doilea om al muncii •’de la minele Petrila și Lonea are un abonament la ziar, deci 3000 abonamente doar la trei unități economice. Exemplul oamenilor muncii din orașul Petrila, organului orășenesc partid, al celor din prinderile respective putea, să stimuleze celelalte colective de la minele din orașele Lupeni, Vulcan Uricani. (T. Rusu)

al de înțre- ar

T -A „Mandatarul".Există, se știe, o măsură foarte bună pentru rezolvarea unor probleme iminente care au apărut în transportul în comun — aceea a obligației șoferilor de pe autobuzele I.T.A., care e- fectuează curse în convenție, să oprească în stații, în cazul în care mașina nu-i plină. Ceea ce deseori (dar nu întotdeauna) se întîmplă. în același timp, obligația acestora este de a elibera BILETE. Ceea ce foarte rar se întîmplă. Un exemplu concret ne-a oferit duminică, 20 mai, conducătorul auto Nicplae Cerna, de pe autobuzul I.T.A. Petroșani, înmatriculat cu numărul 31 HD 5508. Stația „Liceu", din Vulcan. O- ra 15,15—15,30. Lume destulă. Un amic binevoitor de pe banca de lingă șofer a făcut un semn discret cu mina; și, firesc, 15—20 călători, toropiți de căldură și enervați de așteptare, au urcat în autobuz. în buzul statului nu al Cerna ! Probabil mai nuiți, călătorii din
auto- lui obiș-

Constructorii
singuri

să-și repare 
lucrările

(Urmare din pag. I)peni, tovarășul loan Resi- 
ga. „Apartamentele au fost date în folosință după recepția preliminară. Este 
O greșeală pe care noi sîntem hotărîți să n-o mai admitem. Actualele comisii de recepție nu vor mai admite repartizarea apartamentelor fără recepție definitivă. Moștenind ’ a- ceste prbbleme, ne străduim 
să le rezolvăm. în acest scop, la 22 martie a.c., după o inventariere amănunțită Ș tuturor locuințelor care necesită reparații, am întocmit un. program de lucru concret, cu termene și responsabilități. Directorul E.G.C.L. răspunde 
de înfăptuirea acestui program".De la tovarășul Victor Stoi, directorul E.G.C.L. Lupeni, căruia i-am cerut lămuriri la fața locului, a- flăm că „programul este în curs de înfăptuire. Pînă în prezent s-au făcut ample lucrări de reparații la blocurile B5, Dl, D2, DU, la unele 1 blocuri de pe strada Paring Uliii. La blocurile din centrul civic al orașului, lă apartamentele de la parter am programat să

înlocuim linoleumul paFchet. Cunoaștem situația de la blocul 31 și vom interveni în curînd pentru reparații. Nu am putut să intervenim mai repede fiindcă avem puțini meseriași, față de volumul mare de lucrări de reparații cuprins în program1*.Fapt e că, deocamdată, la blocul 31, toate intrările n-au scări de acces prin spate, nu au uși la intrarea in subsol, iar starea de degradare la care este supus impune înscrierea lui printre lucrările prioritare ale E.G.C.L. Lupeni. Chemăm pe această cale constructorii Trustului de antrepriză construcții industriale Brașov să revină la Lupeni, pentru execuția tuturor finisajelor la ~ blocul 31, a lucrărilor făcute de mîntuială. De la parter pină la ultimul ețaj, în a- partamentele din. scara a Ii-a, apă caldă este fie num. I în baie, fie numai în bucătărie ! Or, locatarilor din acest bloc trebuie să li se asigure condițiile normale de confort ! Doar pentru asta au fost plătiți constructorii, și nu de mîntuială, cum au executat lucrările '!
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noastră așezau frumos lei pe bord și mergeau departe. Nici vorbă de lete I Noi „ne facem

Lectorul universi
tar Vasile Muntean, Ur
mărește activitatea stu
dentului Aurel Sălăjan.

Vasile COCHECI, 
activist al Comitetului 

municipal de partid

5 
mai bi- 

că plouă", S-a mai oprit și înalte stații și „mișcarea" s-a repetat. Dar ce să vezi ? Cînd să coborîm, sîntem luați la întrebări. Dintre cei 20—25 de călători, „clandestini", șoferul Nieolae Cerna a „mirosit" că unul- doi nu și-au dat „obolul" la „pricopseala" sa. „Dumneavoastră ?“ ne întrebă; „Noi ce ?“ răspundem. „Păi..." și face gestul cu degetul mare și arătătorul. Să evităm -o discuție penibilă i-am declarat franc că „n-avem bani" și am cobo- rît în ironiile șoferului. „Păi dacă n-ai, de ce urci dom’le.,.".Asta cum se cheamă? Se cheamă, tovarăși de la I.T.A., că șoferul Nieolae Cerna e „mandatar", din moment ce, în doar 20 de minute, a încasat — folosind mașina . statului — peste 100 de lei, care trebuiau să intre în casieria întreprinderii. Și nu era prima sau singura cursă.
Mircea BUJORESCU

Selecție la fotbalîn vederea depistării de noi talente pentru pepipjp- fa fotbalistică a municipiului nostru, clubul sportiv „Jiul" Petroșani, organizează săptămînai, îh zilele de marți, joi și vineri, selecții pentru secția de fotbal. Prezentarea se face (începînd de inline), la complexul „Jiul",- cu echipament de„. „picior", după următorul program : dimineața între orele 9—11,30 și după-amiaza de la 15 la 17. Se primesc copii născuți . după 1 august 1967 și copii născuți în anii„ 1968—1969. Este un prilej binevenit de a vă orienta copiii spre marea * performanță în „sportul rege". (M.B.)
Patru decenii ale devenirii noastre

„AEROPORTUL"
...Un plai întins, neted 

ca în palmă, un hangar 
(Hangarul Emil Țepeș) și 
corpurile de clădiri ale 
școlii de zbor fără mo
tor, cîteva case, stoguri 
de fin și... cam atît.

Așa 'arăta pe la începu
tul deceniului „50“ Aero
portul, locul unde teme
rari ai Văii Jiului, cu 
sau fără voia părinților, 
se ridicau în văzduh, cu 
planoarele tractate cu 
automosor și care decolau 
propulsați de „sandau". 
Cu ochii spre cer, 
mîrlanii" urmăreau 
rul păsărilor cu 
strălucitoare.

Nu-i mult de atunci. 
Abia dacă au trecut 30 de 

‘ani. Ani în care fostul 
„Aeroport" — azi tot „Ae
roport" se numește — un 
cartier-oraș, un cartier 
sau oraș modern, unde 
omul găsește în deceniul

„mo- 
zbo- 

aripi

’80 confort și civilizație, 
orașul-cartier în care co
piii au condiții optime 
pentru a deveni cetățeni 
demni ai unei țări libere 
și independente, în plină 
înflorire, orașul-cartier 
unde adolescenții de ieri, 
care pășeau cu teamă pe 
galeriile minelor, mine- 
rii-tehnicieni ai zilelor 
noastre, azi trăiesc în tih
nă bucuriile vieții de zi cu zi.

Primele blocuri, ridica
te de-a lungul șoselei e- 
rau, la începuturi, impu
nătoare, mărețe chiar, în 
simplitatea lor.

Orașul Petroșani 
continuă dezvoltarea 
economică, în ritmul
făptuirii societății socia
liste multilateral dezvol
tate, a cunoscut noi in
dustrii, noi meserii, noi 
oameni, tot mai mulți oa
meni ai muncii. Se simțea 
nevoia de noi locuințe

își 
sa 

în-

CARTlERUL-ORAS î
• i

și I.P.S.R.U.E.E.M. Se î- 1 

nalță o nouă preparație. 
Noi contingente de mun- j 
citori. Noi familii își în- i 

temeiază cămine. Au ne- ! 
voie de confort, de toate 1 
binefacerile <

Partidul și statul nostru, 
nu pregetă, le oferă tot 
ce-și doresc.

Și astfel azi, „Aeropor
tul" de ieri a ajuns un 
cartier-oraș în care 
iese aproape 20 000 
oameni, de două ori cit 
orașul Uricani și egal cu 
Petrila—Lonea.

Petroșaniul este în pli
nă dezvoltare, iar Aero
portul, atît de primitor, 
se înalță Spre soarele îm
plinirii și desăvîrșirii ur
banistice, oferind locui
torilor săi condiții din ce I 
în ce mai bune, un înalt 
grad de confort, de civi
lizație și bunăstare.

din ce în ce mai confor
tabile, pe măsura preten
țiilor născute din mersul 
nostru ferm înainte pe 
calea propășirii socialiste.

Primelor blocuri, sim
ple de tot, li se adaugă 
noi cvartale. Apar com
plexele comerciale. Și 
nu-i suficient. Setea de 
cultură impune crearea 
școlilor pentru copii, se 
construiește un cinema
tograf modern. Era nece
sară o piață agroalimen- 
tară. Se construiește. Ce
le două școli nu ajung. Se 
mai construiește una. Se 
dau in folosință cămine 
și creșe, grădinițe. Spați
ile comerciale devin in
suficiente. Edilii orașu
lui le dublează, Și aces
tea devin neîncăpătoare. 
Se triplează. Trebuia. In 
Aeroport se deschide o 
nouă mină, „Livezeniul". 
Este pusă în funcțiune în
treprinderea de tricotaje
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Dorin GHEȚA

reclamat iile. ceea ce dovedește o atitudine civilizată față de cumpărători. la timp, în cîteva zile cea mai frumoasă zonă verde a orașului va dispare... patriotică la Solarii, . în a- fara programului do lucru.
♦O ACTIVITATE econo- Imică eficientă înregistrea-■ză pe primele 4 luni■ anului, comerțul dinI can. Rentabilitatea1 dovedită prin depășirea

1 beneficii lor planificate cuun milion lei, pe baza creș- ’ terii vitezei de circulație amărfurilor-și reducerii chel- lor, fără să se gîndească la j tuielilor. Concomitent, au consecințe. Dacă acești „a- i scăzut înmod considerabil dunători" nu vor fi opriți

ale Vuiește
CE CREDEȚI că făceau, într-o după-amiază, cîțiva culegători de iarbă în scuarul clin fața Teatrului de Stat ? Culegeau iarbă, bineînțeles ! Și făceau a- acest lucru nestingheriți de nimeni, în văzul trecători-

♦
♦

LU-
se

LA SOLARIILE din peni ale l.A.C.C.V.J. lucrează intens pentru asigurarea culturilor de legume. Consemnăm că pentru a sprijini executarea unor lucrări o mare parte dinpersonalul TESA al între- ma propunerilor făcute de prinderii, îndeosebi tineri, mineri în adunările de gru- presteăză ore de muncă pă sindicală.

ÎN CADRUL preocupărilor pentru economisire, notăm că ia mina a fost asigurată sectoarelor cu pentru refiletarea bridelor folosite la strîngerea armăturilor metalice. Această măsură a fost luată în ur-
Petrila dotarea matrițe

LA MINA' URICANI, ieri astăzi la căminul de în sala de apel a avut loc - familiști al minei 1 o discuție cu minerii care au intrat în schimbul II, pe tema normelor și principiilor codului eticii și e- chității socialiste. Dezbaterea a fost organizată . de comitetul de partid pe mină;

Lonea. I Cele mai multe întrebări vor I viza drepturile și îndatori- ! rile tinerilor în calitate oe • proprietari și producători I ai bunurilor materiale, re- | lațiile economice și de | muncă stabilite prin con- 1 tractul colectiv,
♦ -„TINERII ÎNTREABĂ,' juristul răspunde". Așa a fost intitulată consultația juridică care are loc

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚA
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ria-în-

ocupărilor tuturor oamenilor muncii această ramură de bază a economiei ționale.Puternic mobilizați de însuflețitorul demn ăl tovarășului Nicolae Ceaușescu dea realiză în acest an producții agricole record]tparticipanții își exprimă convingerea că'Oamenii muncii din agricultură, industrii alimentară, silvicultură și gospodărirea' ' âpelor, sub conducerea organelor * și organizațiilor de partid, organizînd munca în acord global vor face totul pentru îndeplinirea și depășirea planului pe anul 198.4 pentru obținerea unor producții agricole sigure și stabile, extinderea și valorificarea superioară a fondului fo-- restier, folosirea cu eficiență sporită a potențialului hidrologic al țării.Condițiile agrometeorologice favorizează dezvoltarea viguroasă a plantelor, creînd posibilități pentru obținerea unor producții mari la toate culturile. Hotărî- toare sînt acum lucrările de întreținere. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, organele a_ gricole județene, -consiliile unice agroindustriale, conducerile unităților agricole de stat și cooperatiste vor lua toate măsurile tehnice și organizatorice pentru executarea prașilelor. mecanice și manuale la timp și de cea mai bună calitate.In vederea realizării în 1984 a unor recolte-record la porumb, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi și la alte culturi, plenara adresează tuturor țăranilor cooperatori, mecanizatorilor și specialiștilor din l.A.S. și S.M.A., tuturor locuitorilor satelor chemarea de a participa cu toate forțele. întreaga zi-lumină' și ori de cîte ori este nevoie, la lucrările de întreținere a (miturilor.Generalizînd experiența unităților agricole fruntașe, care au demonstrat că o prașilă bună este egală cu o ploaie bu. iar în condițiile culturilor irigate este egală cu o udare bună, să efectuăm anul â- cesta cel puțin trei prasile la toate culturile, inclusiv în legumicultura, iar unde precipitațiile sînt cern patru prașile ! Să ție deosebită culturilor rumb, floarea-soarelui, cartofi, astfel încit pe rezervate acestora să se obțină și chiar să se depășească producțiile prevăzute 1Plenara cere conducerilor unităților a- gricole ca, organizînd temeinic activitatea în acord global în cadrul fiecărei ferme și formații de muncă — îndeosebi al brigăzilor și echipelor care lucrează pe suprafețele stabilite pentru culturile intensive —, întărinu spiritul de ordine și disciplină, de răspundere personală și colectivă față de soarta producțiilor, să asigure-executarea la un înalt nivel calitativ a prașilelor mecanice și manuale, a lucrărilor de combatere a dăunătorilor, a fertilizărilor faziaie, o grijă deosebită ma- nifestîndu-se în această perioadă pentru menținerea densităților prevăzute în teh-,,...iologii. :Avînd în vedere condițiile determinate de precipitațiile abundente, în legumicultura, .pomicultură și viticultură se va urmări sistematic și cu deosebită atenție starea culturilor și plantelor, intervenin- du-se operativ, ori de cîte ori este nevoie, cu tratamente fitosanitare și prașile. In scopul creșterii cantităților de produse agricole și sporirii randamentelor la hectar, în toate plantațiile tinere se vor rea- ^Hza culturi intercalate de legume, cartofi, sfeclă, plante furajere, largindu-se astfel resursele pentru aprovizionarea populației și a industriei alimentare.Anălizînd în spirit critic și autocritic stadiul pregătirilor pentru strîngerea recoltei de cereale păioase și pentru celelalte lucrări din campania agricolă de vară, plenara exprimă hotărîrea tuturor oamenilor muncii de pe ogoare de a acționa fără preget pentru recuperarea în- tîrzierilor și cere Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, organelor agricole județene, consiliilor unice agroindustriale să ia toate măsurile tehnice și organizatorice astfel îneît, pînă la declanșarea secerișului, oameni și mașini, toate forțele și mijloacele necesare strîngerii și depozitării producției să fie pregătite.Plenara adresează tuturor mecanizato-. rilor din S.M.A. si I.A.S.-, combinărilor, mecanicilor, inginerilor, chemarea de a nu precupeți nici un efort pentru ca pînă ' la sfîrșițul acestei luni să se încheie repararea tuturor tractoarelor, combinelor, surselor de nutrețuri. Să realizăm pe în- preselor de balotat paie, plugurilor, semănătorilor și celorlalte mașini și utilaje ce vor participa la strîngerea recoltelor de vară și însămînțarea culturilor duble. Se va trece la efectuarea încă ă unei revizii generale a felului în care s-au realizat Reparațiile, se vor face probele necesare, iar combinerii vor fi școlarizați spre a fi în măsură să facă reglajele în așa

acolo mai slabe sa; fa- acordăm o aten- intensive de po-. sfeclă de zahăr, toate suprafețele

fel îneît să se elimine cu desăvîrșire risipa la - recoltare. O atenție deosebită se va acorda etanșării combinelor și mijloacelor de transport, astfel îneît, în acest an, mai mult decît oricînd, să se preîntîin- pine orice pierdere de boabe.Plenara cere organelor agricole județene, consiliilor unice agroindustriale, conducerilor unităților să ia toate măsurile pentru asigurarea, curățirea și dezinsec- ția spațiilor de depozitare a recoltei pe categorii de folosință, pregătirea mijloacelor de transport proprii — și îndeosebi a atelajelor —, instruirea temeinică a tuturor celoi’ ce vor participa la lucrările din campania agricolă de vară. Să organizăm astfel întreaga activitate îneît recoltarea orzului și orzoaicei de toamnă să se încheie în 4—5 zile, iar a griului în 8—10 zile bune de lucru.Plenara cere tuturor organelor și unităților agricole ca, eliminînd neajunsurile din anii precedenți, să acorde grijă maximă strîngerii recoltei de pe loturile se- inincere si depozitării ei separate și în cele mai bune condiții, astfel incit să se asigure la toate culturile întreaga cantitate de sămîriță cu calități superioare.Plenara cere Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, organelor agricole județene să ia toate măsurile și cheamă mecanizatorii, țăranii cooperatori, specialiștii să acționeze eu operativitate pentru ca în cel mult 2—3 zile după terminarea recoltării terenul să fie eliberat de paie și să se lucreze cu toate forțele la efectuarea arăturilor și însămînțarea culturilor duble pe cele 2 milioane de hectare prevăzute in plan.O atenție deosebita se va acorda creșterii efectivelor de animale și a producțiilor în toate unitățile agricole socialiste și în gospodăriile populației, Anălizînd în spirit critic Și autocritic rezultatele obținute in primele 4 luni ale anului, plenara cere Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, 'Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de'Producție, organelor agricole județene,' consiliilor unice Plenara adresează țăranilor coopera- agroinduștriăle să acționeze eu mai multă tori, producătorilor particulari din zonele ... . .■ ■ . șj localitățile necooperativizate, tuturoroamenilor muncii de la sate chemarea de a pune mai bine în valoare potențialul de producție al fiecărei gospodării, înfăptuind neabătut planurile de culturi și de creștere a animalelor. Să folosim cu înalt spirit gospodăresc fiecare palmă de pămînt, să creștem cit mai multe animale și păsări, să valorificăm prin sistemul de contractări și achiziții cantități sporite de produse agroalimentare, contribuind astfel la constituirea fondului central de produse agricole al statului, la înfăptuirea programelor de auto- coriducere și autoaprovizionare teritorială.Plenara cheamă toți oamenii muncii din agricultură să nu precupețească nici un efort pentru obținerea în acest an a unui belșug de produse agricole vegetale și animale, în vederea asigurării bunei aprovizionări a populației si industriei și creării unor disponibilități cit mai mari pentru export, astfel incit să realizăm și să depășim prevederile în acest domeniu al comerțului exterior. , In strinsă legătură cu obiectivele planului producției vegetale și animale, a- nalizînd în spirit Critic și autocritic modul în care se realizează lucrările de îmbunătățiri funciare și cele de gospodărire a apelor, plenara cere Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Consiliului Național al Apelor, tutu-,

rite. în județele Olt, Iași și altele.Plenara adresează tuturor locuitorilor satelor, tineretului chemarea de a continua cu intensitate sporită acțiunile de îngrijire’ și ameliorare a pajiștilor naturale prin lucrări de curățire, însă- mînțare și supraînsămînțare, fertilizare cu îngrășăminte chimice și organice, astfel îneît, asigurînd sporirea producției de iarbă la hectar, să putem crește pe pășuni un număr cît mai mare de bovine și ovine ; din primăvară și pînă / toamna țîrziu șă mutăm ieslea pe pășune !Se va urmări cu exigență și spirit de răspundere înfăptuirea programelor speciale de dezvoltare a apiculturii, sericiculturii, creșterii iepurilor de casă, a palmipedelor și animalelor pentru blană, a efectivelor de bovine. Ovine, porcine și păsări din gospodăriile populației.Apreciind interesul cu care a fost primit Programul unic de creștere a producției agricole în gospodăriile personale ale. membrilor cooperativelor agricole de producție și în gospodăriile țăranilor individuali, program elaborat din inițiativa și cu contribuția directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, plenara exprimă hotărîrea tuturor deținătorilor de pămînt indiferent de forma de proprietate, de a participa ’mai activ la valorificarea superioară a întregului potențial al agriculturii românești. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, U- niunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, organele agricole județene vor acționa cu hotărîre pentru folosirea cu randament sporit a tuturor terenurilor agricole și arabile, în conformitate cu legile țării.Ministerul Agriculturii și Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor vor lua măsuri pentru creșterea cantităților de produse agricole vegetale și animale contractate și achiziționate și de preluare. ritmică a acestora de la gospodăriile populației.Plenara adresează țăranilorrăspUndefe și fermitate pentru întărirea ordin it și. disciplinei și îmbunătățirea; substanțiala a activității din zootehnie și îndeosebi a asistenței sanităr-veterinare, în vederea îndeplinirii și depășirii -sarcinilor de plan.Plenara adresează îngrijitorilor și crescătorilor de animale, lennicieriilbr, inginerilor, medicilor veterinari, cadrelor de conducere din unitățile agricole de stat și cooperatiste chemarea de a-și spori e- forțurile pentru înlăturarea stărilor de lucruri negative, generalizarea a tot ceea ce avem bun, astfel încit și în acest important sector al agriculturii să înfăptuim programele, planul de stat. Se va organiza și urmări cu mai multă grijă și spirit de răspundere procesul de reproducție. Avînd în vedere rolul important al bovinelor în zootehnia noastră să luăm toate măsurile pentru înfăptuirea planului de montă la vaci și juninci și asigurarea realizării în 1985 a unui indice de natalitate de cel puțin 85 la sută la această specie. In scopul realizării sporurilor de efective, se vor lua măsuri pentru creșterea, pînă la obținerea primului produs, a întregului efectiv de vițele și mieluțe, organizîn- du-se, pînă la 30 septembrie 1984, în fiecare fermă și unitate, sectoare speciale de creștere pentru tineret. Se va acționa, totodată, pentru asigurarea numărului de purcei necesari înlocuirii efectivelor destinate sacrificării în 1985, precum și pentru realizarea sporurilor în greutate cu consumuri mult mai reduse de unități nu- ror instituțiilor, și organismelor centraletritive. In vederea asigurării unei creșteri -ȘÎ locale care au sarcini în aceste dome-mai importante a efectivelor de ovine, se vor lua măsurile necesare pentru a se obține în toamna acestui an o tătare suplimentară la cel puțin 3 milioane de oi.Se vor continua, cu mai multă operativitate, lucrările de. modernizare a tuturor adăposturilor de animale, folosindu-.se soluții simple, ieftine, eficiente, astfel incit această acțiune să se încheie în luna septembrie.Plenara cere Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, organelor agricole județene, consiliilor unice agroindustriale, conducerilor unităților agricole de stat și cooperatiste, țăranilor cooperatori și producătorilor particulari să facă totul pentru asigurarea unor cantități îndestulătoare de furaje cu valoare nutritivă ridicată și pentru valorificarea mai bună a tuturor retreaga suprafață destinată bazei furajere și pe terenurile repartizate culturilor duble producții cit mai mari de furaje de bună calitate pentru toate speciile de animale. Să stringem, să depozităm și să preparăm paiele, pleava și celelalte resurse vegetale care pot fi folosite , in hrana animalelor, extinzînd în toate u- nitățile, în toate fermele metodele folo-

Plenara cheamă toți locuitorii satelor ea, organizați în brigăzi speciale, alcătuite din cooperatori și alte categorii' ale populației, să contribuie în mai mare măsură la urgentarea lucrărilor pe toate șantierele de îmbunătățiri funciare, A- cum, în condițiile specifice acestui an, este nevoie să se acționeze cu , toate forțele pentru eliminarea apelor în exces și punerea în stare de funcțiune a amenajărilor pentru irigații, în vederea înfăptuirii programelor de udări.Avînd în vedere rolul important al științei și cercetării agricole în realizarea planului Și a programelor, în creșterea ' producțiilor agricole vegetale și animale, plenară cere Academiei de Științe Agricole și Silvice și cheamă cercetătorii, pe, toți oamenii muncii din institutele și stațiunile de specialitate să asigure crearea și difuzarea operativă a unor soiuri și hibrizi de plante de înaltă productivitate, cu rezistență sporită la boli și dăunători, la ger și secetă, precum și înfăptuirea programelor de îmbunătățire a raselor de animale în scopul creșterii producțiilor de carne, lapte, lină.Apreciind eforturile oamenilor muncii din silvicultură pentru întreținerea, dezvoltarea și valorificarea superioară a patrimoniului forestier, plenara cere Ministerului Silviculturii să acționeze cu ho- tărîre în vederea înfăptuirii ritmice și la toți indicatorii a planului în acest important domeniu al economiei naționale. Plenara adresează tuturor oamenilor muncii din silvicultură chemarea de a face totul pentru îndeplinirea exemplară a programului de întreținere și regenerare a pădurilor, pentru intensificarea acțiunilor de valorificare a tuturor resurselor din fondul silvic — fructe, ciuperci, vînat, pescuit — precum și pentru dezvoltarea apiculturii, sericiculturii, culturii plantelor medicinale.Subliniind importanța deosebită a măsurilor stabilite de conducerea partidului privind înlăturarea cu fermitate a risipei,, reducerea consumurilor de energie, combustibil și materiale, introducerea în circuitul economic a resurselor refolosibile, plenara cere Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Consiliului Național al Apelor, Ministerului Silviculturii, să asigure respectarea legilor, înfăptuirea exemplară a hotărîrilor și programelor re- ■ feritoare la aceste domenii de activitate.Plenara cheamă mecanizatorii, tehnicienii, mecanicii și inginerii, cadrele de conducere din I.A.S., S.M.A., C.A.P., in-, duștria alimentară, din unitățile de gospodărire a apelor și cele silvice să acțio
neze cu hotărîre și spirit de răspundere pentru economisirea energiei, combustibililor și materialelor, recuperarea, recon- diționarea și refolosirea unor cantități cîț mai mari de piese de schimb și suban- samble. Se va urmări cu' consecvență încadrarea în normele de consum și în cheltuielile la 1000 lei producție prevăzute,' contribuind astfel și pe această cale la creșterea eficienței economice. '

Plenara Cere Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Produc^ ție, organelor agricole județene să ia toa-j te măsurile pentru ca, pe baza experien- ’ ței acumulate pînă acum, să se realizeze i în toate unitățile crescătoare de animale ' instalațiile pentru producerea biogăzului,' ț. precum și a celor de folosire a energiei solare și a vîntului astfel îneît în fiecare unitate să se asigure, pe aceste căi, îndeosebi în perioada iernii, întreaga «cantitate ’’ de energie necesară.Consiliul Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor va acționa cu hotărîre . pentru ca în toate unitățile din subordi- nea organismelor componente, ale acestui reprezentativ forum șă fie respectate principiile democrației noastre socialiste, normele conducerii colective, să crească răspunderea consiliilor de conducere din U- nitățile de-stat și cooperatiste, să se mani- , feste plenar1 rolul adunărilor generale și . al consiliilor oamenilor muncii.Participanții la plenara Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, exponenți ai voinței oamenilor muncii pe care-i reprezintă în, acest forum, își exprimă adeziunea deplină la politica |n- ternă și externă a partidului și statului nostru, elaborată sub conducerea și eu contribuția decisivă a tovarășului Nicolae ; Ceaușescu, dînd o înaltă apreciere activității neobosite depuse de secretarul generai al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, . în slujba partidului, a țării, a cauzei păcii ; și înțelegerii între popoare și se anga- j jează ferm să facă totul pentru a întîm-
__  " - • • ’ ’• " -- “ ă, 40-a aniversare a victoriei revoluției . de eliberare socială și națională, antifascistă' și antiimperialistă și cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român — evenimente de importanță istorică ‘ în 

viața patriei, a întregului nostru popor, i

nii să ia toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru Programului național de unor producții sigure și stabile creșterea productivității pământului, buna organizare și folosire în mod tar a terenurilor agricole, a întregii prafețe a țării, realizarea irigațiilor 55—60 la sută din suprafața arabilă, lucrărilor de desecări si combatere eroziunii solului. Se vor intensifica eforturile pentru realizarea . planului de a- . cumulări, îndiguiri și stăvilire a toren- ților, în strînsă. corelare cu programul tini tar de realizare în complex a lucrărilor de îmbunătățiri funciare.Plenara adresează tuturor oamenilor muncii din agricultură și din unitățile de gospodărire a apelor —‘mecanizatori, țărani cooperatori și producători particulari, tehnicieni, specialiști — să-și concentreze forțele pentru realizarea la termen, conform graficelor, a amenajărilor pentru irigații în sisteme mari și locale, pina cu realizări deosebite în muncă a lucrărilor de desecări și de combatere a eroziunii solului prin terasări, benzi înierbate, arături pe curbe de nivel și prin alte metode, a căror eficiență a fost confirmată de practica unităților agricole fruntașe.

înfăptuirea asigurare a prin mai uni-su_ •
pu

ii
â
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Ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
(Urmare din pag. 1)

lunii iunie să fie incluse — într-o strînsă 
unitate și corelare — și măsuri concrete 
privind realizarea productivității și a 

costurilor de producție. S-a cerut guver
nului, Biroului Executiv al acestuia să-și 
îndeplinească cu și mai multă răspundere 
atribuțiile și obligațiile ce le revin, să 
controleze sistematic, lună de lună, în 
fiecare ramură industrială și în fiecare u- 
nitate modul cum se asigură îndeplinirea 
prevederilor stabilite în aceste domenii, 
a tuturor indicatorilor de plan.

In cadrpi ședinței a fost examinat Ra
portul privind evoluția prețurilor și tari
felor în primul trimestru al acestui an. 
A fost reliefat faptul că, pe baza aplica
ții hotărârii conducerii partidului și sta
tului de a nu mai fi majorate prețurile și 
de a se lua măsuri ferme privind stabili
rea și respectarea cu strictețe a prețurilor 
maximale de mercurial, indicele prețurilor 
cu amănuntul și tarifelor pentru popu
lație pe trimestrul I s-a realizat în cadrul 
limitelor planificate, prezentînd o scăde
re față de aceeași perioadă a anului tre
cut. ■

Comitetul Politic Executiv a cerut mi
nisterelor producătoare cît și organelor ce 
răspund de comercializarea produselor să 
ia în continuare măsuri hotărîte pentru 
ca. odată cu realizarea unei structuri, cît 

mai corespunzătoare de mărfuri pentru 
nevoile populației, așa cum este stabilit 
în plan, să asigure eliminarea hotărîtă a 
oricăror cauze care duc Ia creșterea costu
rilor de producție și afectează indicele de 
prețuri.

Comitetul Politic Executiv a cerut Co
mitetului de Stat pentru Prețuri, organe
lor financiar-bancare să intensifice activi
tatea de îndrumare și control, pentru rea
lizarea sarcinilor de reducere a costurilor 
de producție, pentru stabilirea și aplica
rea corectă a prețurilor în economie, pen
tru a nu admite nici un fel de majorare 
a prețurilor.

Analiza situației prețurilor pe piața ță
rănească a evidențiat că, în urma măsuri
lor privind respectarea strictă a prețuri
lor de mercurial pentru vînzările efectua
te de producătorii agricoli, indicele prețu
rilor a scăzut, în primul trimestru al a- 
cestui an, față de nivelul existent în ace
eași perioadă a anului 1983, prețurile no
minale fiind mai mici la toate grupele 
de produse. In scopul menținerii în con
tinuare a prețurilor la nivelul stabilit, Co
mitetul Politic Executiv a indicat consi
liilor populare și celorlalte organe de stat, 
care au răspunderi în acest domeniu, să 
exercite în continuare un control exigent 
asupra prețurilor practicate pe piața ță
rănească, stimulînd interesul producători

lor agricoli de a-șî desface produsele în 
conformitate cu prevederile mercurialului.

In continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a examinat și aprobat Raportul pri
vind planul de școlarizare și numărul de 
burse pe anul școlar 1984/1985, la toate 
gradele de învățămînt. S-a subliniat că 
prevederile acestui plan — care urmează 
să fie în continuare îmbunătățite — re
flectă preocuparea statornică a partidului 
și statului nostru, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de a crea școlii româ
nești toate condițiile necesare realizării 
unui învățămînt de înaltă calitate, strîns 
legat de viață, de nevoile și cerințele con
crete ale dezvoltării noastre economice și 
sociale, care să asigure pregătirea de ca
dre temeinic calificate pentru toate do
meniile de activitate. Comitetul Politic E- 
xecutiv a aprobat, de asemenea, numărul 
burselor ce se vor acorda elevilor și stu
denților în anul școlar 1984—1985, asi- 
gurîndu-se, printr-o mai judicioasă repar
tizare a acestora, condiții tot mai bune 
de învățătură, de muncă și de viață tine
retului studios din patria noastră.

De asemenea, Comitetul Politic Execu
tiv a examinat și aprobat propunerile de 
primire la studiu în Republica Socialistă 
România a cetățenilor străini, în anul u- 
niversitar 1984—1985.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu 

privire la vizita oficială de prietenie e- 
fectuată, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în perioada 7—10 mai, în Pa
kistan, la invitația președintelui Repu
blicii Islamice Pakistan, general Moham
mad Zia-ul Haq.

In continuare, în cadru] ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a informat des
pre vizita de prietenie pe care a făcut-o, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
zilele de 10 și 11 mai, în Republica Arabă 
Siriană, la invitația secretarului general 
al Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, Hafez 
Al-Assad, și a doamnei Anisse Al-Assad.

Aprobînd în unanimitate rezultatele vi
zitelor efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Pakistan șl Siria, Comitetul 
Politic Executiv a cerut guvernului, mi
nisterelor și organelor economice centrale 
să ia toate măsurile pentru transpunerea 
fermă în viață a înțelegerilor convenite, 
pentru inițierea și realizarea de noi ac
țiuni menite să ducă Ia amplificarea și 
mai puternică a colaborării și cooperării 
României cu aceste țări, în condiții reci
proc avantajoase.

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

întilnlre a delegației Partidului 
Comunist Român cu secretarul 
general adjunct al Partidului 
Socialist Muncitoresc Spaniol

ȘTIRI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

MADRID 22 (Agerpreș). Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise un salut cordial secretarului general al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (PSMS), președintele» guvernului spaniol, Felipe Gonzales, precum și cele mai bune urări de sănătate și succes.Conducătorului partidu
lui și , statului nostru i-au fost transmise din partea secretarului general al

Acțiuni în favoarea păcii, pentru dezarmareB O NN . în apropierea bazei ■ militare vest-germane de la Mutlangen, situată la 35 km est de Stuttgart, unde se amplasează rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune, a fost organizată o „tabără a păcii**. în această tabără, organizațiile de luptă pentru pace și dezarmare vest-germane au organizat mai multe acțiuni de protest față de instalarea rachetelor nucleare în Europa. Poliția a intervenit operînd arestări. 

PSMS, Felipe Gonzales, un călduros salut, urări de sănătate și fericire personală, de noi succese poporului român în dezvoltarea economică și socială a patriei.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de întîlnirea delegației P.C.R., condusă de tovarășul Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., cu secretarul general adjunct al PSMS, vicepreședintele guvernului spaniol, Alfonso Guetra.
STOCKHOLM. în mo- . mentul de față pentru omenire nu există un țel mai important de- cît împiedicarea unui război atomic, a subliniat ministrul afacerilor externe al Suediei, Lennart Bods- troem, într-o scrisoare de răspuns adresată semnatarilor Apelului de la Krefeld, din R.F.G. Suedia — a precizat el — va milita și pe viitor pentru crearea de zone denuclearizâte în Europa.Președinții Mexicului,

Manifestări peste hotare dedicate 
celei de-a 40-a aniversări a 

revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă 

și antiimperialistă din RomâniaSOFIA 22 (Agerpres). Sub genericul „Zilele prieteniei bulgaro-române", la Universitatea „Kiril șiMetodii" din Veiiko Tîrno- vo au avut loc manifestări culturale dedicate celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională,. antifascistă și antiimperialistă din România.De un interes deosebit s-a bucurat expoziția de carte românească, în cadrul- căreia la loc de frunte s-au aflat lucrări din gîn- direa social-politică a to
Argentinei și. Tanzaniei și primii miniștri ai Greciei, Suediei și Indiei au dat publicității, marți, în capitalele țărilor lor, un document comun prin care cheamă la oprirea cursei înarmărilor nucleare, la a- doptarea de măsuri efective de dezarmare — relatează agenția UPI,

■ :SAN FRANCISCO. Sub auspiciile a 20 de organizații obștești, la Universitatea San Die

varășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Român(a.
★MADRID 22 (Agerpres). în cadrul manifestărilor dedicate celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, la Casa de cultură din Leganes — Madrid a fost organizată o Săptămînă culturală dedicată țării noastre.

go din .California s_au desfășurat. lucrările unui simpozion la care au luat parte cunoscute personalități ale vieții sociale americane, oameni de știință, mili- tanți pentru pace. In cursul dezbaterilor, participanții au chemat opinia publică americană să-și intensifice eforturile în lupta împotriva escaladării cursei înarmărilor și, în primul rînd a înarmărilor nucleare, pentru preîntîmpinarea unei catastrofe termonucleare, pentru apărarea păcii.

BERLIN. Colectivul Institutului de cercetări pentru sudură din Halle a creat un robot pentru sudarea subansamble- lor cabinelor și caroseriilor de automobile.Sfera utilizării roboților se lărgește continuu în industria R.D.£f. în cursul actualului cincinal, în industria R.D.G. vor funcționa aproximativ 45 000 roboți industriali.
★B E I J I N G. Primul avion-cargou realizat de constructorii chinezi a realizat, zilele trecute, zborul de probă e- fectuat între orașele Chengdu și Lhasa — informează agenția China Nouă. A- vionul, denumit „Yun-8“, cu patru motoare turbopropulsoare, are o autonomie de zbor de 5600 km și o capacitate de încărcare pentru mărfuri de 20 tone.Cu aproape două luni î- nainte, a avut loc testarea cu succes a primului a- vion cu reacție pentru pasageri — realizat de specialiștii chinezi — „Yun- 10-02“.
★ .BELGRAD. în primele patru luni ale acestui an, uzina de automobile „Crvena Zastava" din Kragujevac, în R.S. Serbia, a livrat 49 000 de autoturisme, cu 8 600 unități mai mult decît în aceeași perioadă a anului trecut.

MOSCOVA. în U.R.S.S. se acordă o mare importanță introducerii pe scară largă a sistemelor de automatizare a proceselor tehnologice, pentru creșterea producției și a productivității muncii, realizarea de economii de resurse și de forță de muncă, pentru crearea unor condiții cît mai bune de muncă.Automatizarea producției se efectuează în prezent pe o bază tehnică nouă. Numai în anii actualului cincinal, producția de microprocesoare a crescut de aproape 5 ori. De la începutul cincinalului au fost realizați peste 19 500 roboți și manipulatoare automate.BUDAPESTA. Prin a- doptarea unor măsuri teh- nico-organizatorice și introducerea în practică a unor invenții și inovații, din anul 1980 pînă în prezent, consumul de energie a scăzut în industria R.P. Ungare cu 6 la sută, iar în agricultură cu 8,4 la sută, relatează agenția MTI. 'v' ; -Prin raționalizarea consumurilor de energie s-a asigurat o economie a- nuală de combustibil echivalent cu 27 000 tone țiței. Proiectele în curs de realizare vor permite ca, din anul 1985, să se economisească anual o cantitate de energie echivalentă cu 1,2 milioane tone de țiței.
TV15.00 Telex. -15,05 Universul femeilor.15.30 Emisiune în limba maghiară (parțial color).16.30 închiderea programului.20,00 Telejurnal (parțial color).20,20 Actualitatea în economie.20,35 Forum politico-ideologic.Rolul factorilor calitativi în actuala 

etapă de dezvoltare a țării noastre.Orientările și ■ ce- . rințele formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii — program de . muncă îpsufleți- tor pentru progresul economic al țării.20,55 Film artistic. Vîrsta dragostei. O producție a studiourilor ar- gentiniene.22,15 Telejurnal (parțial color).22,30 închiderea programului.

VÎND urgent, apartament, două camere, Deva; Minerului nr. 51, bloc 39, ap. 24. (mp)PIERDUT iapă neagră — —1 . .sură, cu stea în frunte. Ji- serviciu pe numele țea Andrei— Maleia Recompensă. (2001)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Pică Gabriela-Viorica, eliberată de C.C.S.I.T.U.M, Satu

Mica publicitateMare. O declar nulă. (1997) PIERDUT legitimație’de , „____DanAurelia, eliberată de I.P.L. Fabrica de mobilă nulă.117. DevaLivezeni. O declar (1998)..PIERDUT certificatcalificare, în meseriaDECESSoția Maria, fiul Puișor și nora Rodica, anunță cu adîncă durere dispariția celui care a fost un bun soț, tată și socru. MANULESCU SIMION (58 ■ ani) înmormîntarea are loc joi, 24 mai, ora 14, de la domiciliu. (1999)
Soția și copiii mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi la încercarea grea pricinuită de pierderea celui care a fost bun soț și tată■ RUSAN IRONIM . (2002)

mecanic, pe numele Ne- desca Ioan, eliberat de I.M. Aninoasa. îl declar nul, (2000) '
ANUNȚURI

de
de

Soția, fiicele, ginerii și nepoatele, anunță cu durere, împlinirea a 5 ani de la dispariția celui care a fosț SANDNER EMILîi păstrăm o veșnică amintire. (1996)

PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice), numele Mocanu Ionică, liberată de Institutul mine Petroșani. O declar nulă. (2003)
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