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Executiv
colaborării 
economice 

tot-

Sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușeseu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, marți, 
5 iunie, a avut loc ședința 
Comitetului Politic' Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușeseu a 
prezentat o informare în 
legătură cu vizita de lu
cru făcută în Uniunea So
vietică în ziua de 4 iunie, 
la invitația Comitetului 
Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovieti
ce și a Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. 
în timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar 

' Co-
președin- 
Socialiste

general al Partidului 
munist Român, 
tele Republicii 
România, a avut convor
biri cu tovarășul Konstan
tin Cernenko, secretar ge
neral al Comitetului Cen
tral ai Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem- al U.R.S.S. 
La convorbiri au partici
pat membrii delegațiilor 
Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice.

Comitetul Politic Execu
tiv a dat o înaltă aprecie
re activității profund prin
cipiale, pătrunse de o înal
tă răspundere pentru in
teresele țării, ale poporului 
român, ale cauzei socia-

Raid-anchetă pe drumurile publice

Lu- 
Re- 

cu 
în

calitativ

întreprins un raid-ancheta pe dru- 
municipiului, mai precis la limita

Primarul orașului 
peni, tovarășul loan 
siga, consultîndu-se 
un grup de cetățeni
probleme de dezvoltare 
și gospodărire a orașului.

Luna manifestărilor politico-ideologice, 
cultural-educative și sportive

„Lauda omului muncii 
și creației sale"

Ample acțiuni culturale
A.A.F. Transilvania 
conf. univ. ing. Silviu 
Comănescu, secretar e- 
xcctltiv al A.A.F. din 
România, a pus preț a- 
tit pe ideea cit șt pe 
meșteșugul fotografic, 
cele 41 de premii acor
date, la care se va a- 
dăuga și cel de, popiț- 

r _ ipritate, au întrunit și 
al diapozitivelor pes- exigențele publicului. In

tre cele zece'prâmii Fo- 
tofolclor menționăm nu
mele reprezentanților 
noștri Ioan Pardos (Vul
can) și' Vasile Pollak

Ion VULPE

• FOTO. Al cincilea 
salon de artă fotografi
că „Fotojolclor ’84", or- 

■' gănizat de Foțgdlubul 
„Electron", al cărui ver
nisaj ș-a petrecut du- 
tninică, s-a constituit in
tr-d reușită deplină. Mai 
iritîi, numărul neaștep
tat de mare al lucrărilor 
foto alb-ncgru și color,

te 800 dar din cei 
170 de autori' doar 106 
au avut bucuria de a fi 
prezenți în expoziție. E- 
xigentul juriu, în rîndul 
căruia amintim prezențe ■ 
de prestigiu ’ pe plan 
mondial, Iosif Marx, vi
cepreședinte al Filialei (Cont. în pag. a 3-a)

Plimbăreții pe banii statului

De curind, am 
murile publice ale 
între orașele Lupeni și Vulcan. Scopul ? Pentru a ve
dea cum sînt folosite mijloacele de transport aparți- 
nind unităților socialiste. Am fost sprijiniți în acțiu
nea noastră de plut. maj. loan I-'eher și serg. maj. Gh. 
Catargiu, ageriți de circulație.

„ AMABILITATE*'.. 
dar nu... pe propriul 

buzunar
La ora 9, oprim la punc

tul de control (ad-hoc), de 
lîngă „service" Paroșeni. 
Microbuzul 37 B 716, apar- 
ținînd unității Energocons- 
trUcția se supune primul 
controlului. Prima surpriză 
— șoferul Octavian Budu- 
ca nu poate prezenta actele, 
fiindcă Ie-a uitat... la cine
va ! A doua surpriză : ma
șina se deplasa spre Soho- 
dol, deși potrivit înscrisului 
de pe foaie, era îndrumată 
spre... Petroșani. Motivul 
abaterii ? Mergea cu „ci
neva care trebuia sărșî vi- 

lismului și păcii, desfășu
rate de tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu în timpul vizi
tei, poziției exprimate în 
cadru] convorbirilor purta
te la Moscova și a subliniat 
cu deosebită satisfacție con
tribuții esențială a secreta
rului general al partidului, 
președintele Republicii, ia 
reușita deplină a acestei 
vizite, la promovarea și a- 
dincirea tot mai puternică 
a tradiționalelor relații de 
prietenie, colaborare și bu
nă vecinătate româno-so
vietice.

S-a apreciat că rezulta
tele vizitei, înțelegerile 
și concluziile comune la 
care cei doi conducători de 
partid și de stat au ajuns 
în cadrul convorbirilor 
purtate se înscriu ca un 
moment de o deosebită im
portanță în dezvoltarea, pe 
baze reciproc avantajoase, 
a colaborării și conlucrării 
dintre țările, partidele și 
popoarele noastre. în mod 
deosebit, Comitetul Poli
tic Executiv apreciază în
țelegerile convenite în ce 
privește creșterea substan
țială a schimburilor eco
nomice și ridicarea la un 
nivel și mai înalt ă cola
borării și cooperării eco
nomice, pe baza încheierii 
unor acorduri de lungă 
durată care să dea pers
pectivă și stabilitate aces
tor raporturi, Să asigure 

zeze... „foaia de boală" (?!). 
Oare nu a știut șoferul că 
abaterea nejustificată de 
la traseu cade sub inciden
ța legii ? Decretul 468/1977 
sancționează această aba
tere cu amendă între 500— 
1000 lei.

La plimbare cu un... 
butoi gol (?!)

în timp ce unele unități, 
cum este de exemplu 
A.U.T.L. Petroșani, în po
fida eforturilor deosebite,

Raid-anchetă realizat de 
Alexandru TĂTAR 

(Continuare în pag. a 3-a)

punerea tot mai largă în 
valoare a marilor posibili
tăți de care dispun cele 
două țări. S-a subliniat că 
intensificarea 
și conlucrării 
româno-sovietice are,' 
odată, o deosebită impor
tanță politică, fiind vorba 
de relații între țări vecine 
și prietene, care conlucrea
ză strîns in edificarea cu 
succes a noii orînduiri, pen
tru afirmarea forței și 
prestigiului socialismului 
în lume.

Comitetul Politic Execu
tiv a subliniat cu satisfac
ție că, în timpul convorbi
rilor, tovarășul 
Ceaușeseu și

Nicolae 
tovarășul 

Konstantin Cernenko au 
exprimat hotărîrea comună 
de a întări și mai puternic 
prietenia tradițională și 
colaborarea multilaterală 
dintre cele două țări, în 
toate domeniile de activi
tate, în spiritul și pe baza 
principiilor larg recunos
cute de egalitate, respect 
al independenței și suvera
nității naționale, neamestec 
în treburile interne, avan- 
tai reciproc și întrajutora
re tovărășească.

Comitetul Politic 
tiv a reliefat, în 
timp, importanța 
rii afirmate de 

Execu- 
același 
hotărî - 

tovarășii

(Continuare în pag. a 4-a)
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Este cert faptul că în a- 
cest an, la mina Lonea s-a 
produs un reviriment în 
activitatea abatajelor. De 
la începutul anului mina a 
raportat în fiecare lună de
pășirea sarcinilor de plan, 
în primul trimestru cu can
tități mai modeste, cuprin
se intre 50—300 tone, iar în 
lunile aprilie și mai cu 
1000 tone și chiar cu peste 
3000 tone de cărbune. Din 

■ evidența realizărilor am 
mai notat că s-a obținut șl 
depășirea productivității 
muncii pe întreprindere cu 
107 kg pe post, ceea ce de
notă o intensă preocupare 
pentru valorificarea resur
selor interne ale fiecărui 
loc de muncă. ;

■—. Nu. am beneficiat de 
dotări deosebite, ne-a răs-
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Patru decenii ale devenirii noastre
Indicațiile și orientările

secretarului general al partidului
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Comandamente 
majore ale dezvoltării 

economico-sociale
Azi, interviul acordat de tovarășul IOAN RESIGA, prim-secretar al 

Comitetului orășenesc de partid Lupeni, primarul orașului
A

Obiectiv prioritar Imbunâtâțirea nivelului 
al întregii activități

-T în perioada care a 
trecut din acest an, activi
tatea organelor și organi
zațiilor de partid din ora
șul Lupeni a fost orienta- 

' tă spre cuprinderea pro- 
. blematicii complexe eco- . 
nomico-sociale din oraș, 
spre ridicarea muncii la 
un nivel calitativ impus 
de exigențele și cerințele 
actualei etape, așa cum 
prevede, amplul și. mobili
zatorul piogram de lucru

Ilie Pădu- 
comitetului

puns tovarășul 
cel, secretarul 
de partid pe mină, la în
trebările noastre cu privire 
la natura revirimentului. 
Mai degrabă s-ar putea 
spune că, redresarea acti-
iiiuiuiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiuuiiiHiiHiHiiHiiiiiiiiiiiiitiHiiiiiiin

întreprinderea minieră Lonea
tmrwmHmmmmmmmmumuHumuunmmmumun

vității a fost posibilă de
oarece conducerea minei a 
acordat o mare atenție 
problemelor aparent mici, 
într-un sector a fost in
trodus „tavanul de rezis
tență", într-altul un mono- 
rai, undeva a fost promo
vat un șef de brigadă mai 
energic, altundeva au luat

r Mfl
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL |

pe care îl constituie cu- 
vîntarea rostită de secre
tarul general al partidului, 

tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
ia plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, 

In activitatea sa, comite
tul -orășenesc de partid, bi
roul și secretariatul său au 
fost preocupate îndeaproa
pe de promovarea unor 
forme și metode eficiente 
de muncă, menite să antre
neze la realizarea sarcini- 

ființă echipe de aprovizio
nare. în general, sectoarele 
dispun de linia de front 
necesară, au fost intensifi
cate pregătirile, punem ac
cent pe activitatea elec
tromecanică unde a fost 

mult îmbunătățită calita
tea lucrărilor, ne ocupăm 
mereu de întărirea ordinii 
și disciplinei. ’

Pe linia acestor preocu
pări se întrevede o activi
tate bună și în continuare, 
pe tot parcursul anului 
1984. în susținerea acestei 
afirmații stau mai cu sea- 

lor politice, economice si 
sociale, organele și organi
zațiile de partid, de masă 
și obștești. Au fost organi
zate ședințe comune ala 
biroului orășenesc eu bi
rourile și consiliile " oame
nilor mtfncii de la I.M. 
Bărbăteni, I.F.A, ' „VÎSOO- 
za“, plenare cu activul din 
economie, toate precedate 
de controale și analize ef
fectuate în unități cu par
ticiparea activului de partid 
și obștesc, de consultare a 
membrilor de partid și a 
altor oameni ai muncii.

în plenare și ședțnțe de 
birou au fost analizate sis
tematic problemele majore 
care vizau realizarea pro
ducției de cărbune, aplica
rea măsurilor cuprinse în 
programul de mecanizare 
a lucrărilor din subteran, 
îndeplinirea planului la ce
lelalte unități economice, 
creșterea gradului de efi
ciență economică și de ren
tabilitate, îmbunătățirea ca
lității produselor, sporirea 
productivității muncii.

— Tovarășe prim-secretar, 
rezultatul acestor preocu
pări trebuie să se regăseas
că, în mod firesc, în reali
zarea prevederilor de plan. 
Care este situația economi-

Interviu realizat de 
Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a) 

mă măsurile recent între
prinse în plenara lărgită a 
comitetului de partid’ pe 
mină cu activul din dome
niul economic, care a dez
bătut sarcinile desprinse 
din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu la ple
nara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii. Pe 
această temă, interlocuto
rul ne-a relatat :

— Programul stabilit de 
noi, în lumina indicațiilor 

: trasate - de secretarul gene
ral al partidului, prevede 
în principal 
dezbaterilor ' pe probleme 
economice în 
de partid, a acțiunilor de

Ion MUSTAȚA

intensificarea

organizațiile

(Continuare în pag. a 2-a)
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servicii
pentru populație
încă. din primele .__

ale acestei luni cooperati
va meșteșugărească „Uni
rea11 din Petroșani mani
festă nu numai recepti
vitate față de creșterea 
numărului de servicii și 
calitatea lor, ci și mai 
multă atenție pentru fo
losirea rațională a 
tehnico-materiale 
tente.

— După ce am 
țat, în incinta 
riei chimice din Livezeni, 
un nou serviciu destinat 
spălării autoturismelor, 
am constatat că și uni
tatea nr. 44 autoservice, 
tot din Livezeni, are po
sibilități de diversificare 
a activității, ne spunea 
tovarășul loan Marcu, pre
ședintele cooperativei meș
teșugărești „Unirea". De 
aceea la această unitate, 
cu rezultate foarte bune 
în fiecare lună, a început 
pe lingă serviciile specifi
ce, și confecționarea de noilor servicii, coopera- 

pentru tiva trebuie să-și îndrep
te atenția și spre perfec
ționarea muncii în acele 
unități în care oamenii 
sînt încă purtați pe dru
muri (exemple: repara
ții încălțăminte sau mici 
lucrări la îmbrăcăminte), 
spre unitățile care negli- 

' i prestați
ilor. Desigur. sînt aspec
te izolate, însă care um
bresc eforturile meseria
șilor conștient! că desfă
șoară o activitate cu ma
re valoare socială.

zile

bazei 
exis-

înfiin- 
curățăto-

Perfecționarea siste
mului de servicii al celor 
două cooperative mește
șugărești, diversificarea 
lor și creșterea calității 
prestațiilor se constituie 
într-o necesitate, cerută 
de oamenii muncii din 
Valea Jiului. Este un 
fapt notabil, cu consecin
țe pozitive în noul meca
nism economico-finan- 
ciar, că la unitatea nr. 44 
autoservice strădania spe
cialiștilor auto — Staicu 
Spaimoc, Costică Ghițan, 
Francîsc Lazăr, Viorel 
Marin, Ionel Dobre și 
alții — inițiativa și spiri
tul gospodăresc al lui 
Nicolae Munteanu, șeful 
unității, a început după 
mai vechi pregătiri, să se 
concentreze în confecții 
de plasă din sîrmă pen
tru populație și între
prinderile miniere Dîlja, 
Petrila, Livezeni și Lo
nea. Paralel cu crearea

gențelor semnalate de se
cretarul general al partidu
lui Ia plenara Consiliului 
Național al Oamenilor Mun
cii trebuie să spunem în 
mod critic și autocritic că 
în activitatea organelor și 

consiliilor oamenilor mun
cii sau manifestat lipsuri 
care au condus Ia rămîneri 
în urmă atît la producția 
fizică cit și la ceilalți in
dicatori de plan. întreprin
derile miniere au rămas

că a unităților de pe raza 
orașului Lupeni ?

— Cele două întreprin
deri miniere — Lupeni și 
Bărbăteni —■ au extras de 
la începutul anului 1 113 000 organizațiilor de partid, 
tone de cărbune brut, cele 
mai bune rezultate oȘți- 
nîndu-le, sectoarele III, IV 
și I de la I.M. Lupeni și 
I și IV de la l.M. Bărbă
teni. La rîndul său, Uzina 
de preparare a depășit in
dicatorul de recuperare 
globală cu 2,3 Ia sută. Rea
lizări bune au înregistrat 
și colectivele: Țesătoria de 
mătase, < .. 
ja“, E.G.C.L., 
Anul 1984 se înscrie 
planul economico-social 
orașului nostru cu noi 
importante obiective

ductive la nivelul condiți
ilor avute. Și aceasta nu 

• numai la nivelul întreprin
derilor miniere.

— Vă rugăm să insistați 
asupra acestor rezerve încă 
insuficient valorificate și 
mai ales, asupra acțiunilor 
Pe care Ie veți întreprinde 
pentrii realizarea integrală 
a prevederilor de plan, 
pentru depășirea sarcini
lor stabilite.

— Din rezultatele înre
gistrate pînă acum de uni-

plasă din sîrmă 
populație și întreprin
deri. Și, pentru a răspun
de mai exact solicitărilor 
populației, programul a- 
cestei unități autoservice 
a început să se desfă
șoare, de luni, 4 iunie, în 
două schimburi. Prin ur- . 
mare, unitatea este des- jează-calitatea ......... 7 .. _ .
la 22. Aceste măsuri fac 
parte dintr-un program 
complex și de actualitate 
destinat atît moderniză
rii cît și diversificării 
serviciilor pentru popu
lația din Petroșani și Pe
trila.

V_________ _________________ .

agendă pionierească

chisă zilnic de la oră

T. GORJANU

cooperativa „Stra- 
, Ocolul silvic, 

în 
al 
și 

de 
investiții industriale și so- 
eial-cuiturale a căror va
loare se ridică la peste 1,5 
miliarde lei, din care 415,7 
milioane la construcții- 
montaje. . .

Rezultate bune s-au ob
ținut în această perioadă 
și în gospodărirea și în
frumusețarea orașului Lu
peni. Astfel au fost ame
najați 2540 metri pătriți 
de spații verzi dintr-un
plan anual de 3540 mp. Au 
fost plantați toți pomii, ar
buștii și arborii prevăzut,i . 
în planul anual. S-a reali
zat mai mult de jumătate 
din planul anual al curăți
rii străzilor, trotuarelor și 
piețelor, la reparații, ame
najări și înfrumusețări. A 
fost depășit planul la ma
teriale recuperate — me
tale, textile, hîrtie și sticle.

Cu toate acestea, privind 
rezultatele economice, în 
spiritul indicațiilor și exi-

Aspect de la deschide
rea acțiunii 
na pionieriei 
nene".

Foto : Al.

„Săptămî- 
petroșă-

TĂTAR

■aga w

■ LUPENI. Sărbători
rea a 35 de ani de la 
crearea Organizației pio
nierilor din țara noastră 
a fost marcată, la Lupeni, 
prin acțiunea „PIONIE
RII, FLORI DE MAI".

■ Prin amploarea activită
ților organizate, acțiu
nea și-a adus contribuția 
la educarea patriotică și 
revoluționară a pionieri
lor și șoimilor patriei din 
oraș. Acțiunea s-a desfă
șurat între 28 mai " 2, 
iunie, fiecare zi din a- 
ceastă perioadă fiind de
dicată unui gen de mani
festări. (Stibredacția „Cu
tezătorii", Lupeni)

■ PETROȘANI. Luni, 
4 iunie, la Casa pionieri
lor și șoimilor patriei 
din reședința muincipiu- 
lui nostru a avut loc des
chiderea festivă a acțiu
nii intitulată „SAPTA- 
MÎNA PIONIERIEI PE- 
TROȘANENE". Acțiunea 
are ca scop antrenarea 
masei de pionieri Și șoimi 
ai patriei de la nivelul 

.orașului într-un sistem 
de activități politico-edu
cative, cultural-sportive 
și tehnico-aplicative pen
tru a le dezvolta deprin
deri artistice, sportive, de 
creație tehnică, pentru a

Ie forma și consolida sen
timente patriotice. (Al. 
Tătar)
. ■ PETRILA. Ca în fie
care an, în cinstea Zilei 
copilului, Școala genera
lă nr. 5 Petrila a găzduit 
un concurs demonstrativ 
pionieresc — în domeniul 
prevenirii și stingerii in
cendiilor — desfășurat 
sub genericul „BALADA 
MUNȚILOR". Proba de 
ștafetă 4 x 20 m cu stin
gerea unui foc a fost cîș- 
tigată de reprezentantul 
Școlii generale nr. 1, Vir
gil Sorea, urmat ele Li
liana Gogoșan, Șc. gen.

îmbunătătirea 
nivelului calitativ

• EXPOZIȚIE. La Mu
zeul mineritului din Pe
troșani, ' poate fi vizitată, 
zilnic, (orele 10—18) ex
poziția „Obiecte de port 
și țesături din Valea Jiu
lui", realizată din piese 
aparținînd patrimoniului
muzeistic. Expoziția func
ționează pînă în ultima zi 
a lunii iunie.

• UTECIȘTII de la pre- 
parația Lupeni, între care 

•tinerii, Tiberiu Drotzin- 
ger, Jicolae DoțiU, loan 
Heres și Iuliu Iancovici, 
au amenajat prin muncă 
patriotică, în cursul ul
timelor două săptămîni, o 
scenă Ia ștrandul termo- 
ficat. Scena va servi or
chestrei preparației, care 
va susține serile cultural- 
distracțive, ce se vor des
fășura, de două ori pe 
săptămînă, în tot sezonul 
estival, în incinta ștran
dului. (I.D.)

De asemenea, rămînerile 
în urmă demonstrează că 
sînt necesare o analiză res
ponsabilă și mai ales ac
țiuni hotărîte pentru folo
sirea eficientă a forței de 
muncă, pentru îmbunătă- . 
țirea raportului dintre per
sonalul productiv și cel 
neproductiv, aceasta în pa
ralel cu revederea progra- 

- melor de folosire intensivă 
și extensivă a utilajelor • 
dip dotare. în spiritul ho- 
tărîrii plenarei Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii, vom acționa. în 
fiecare unitate pentru mai 
buna organizare a produc
ției și a muncii, pentru în
tărirea ordinii și discipli
nei, aceasta pe fondul unei 
folosiri intensive a tehni
cii moderne, promovării 
a noi tehnologii de lucru 
și ridicării calificării per
sonalului muncitor.

O atenție deosebită tre
buie să acordăm aplicării 
în toate sectoarele de acti
vitate, a acordului .. 
care să cuprindă întregul 
personal, inclusiv perso
nalul neproductiv și con
ducerile întreprinderilor.

Avem convingerea că or- . 
ganele și organizațiile de 
partid, consiliile oameni
lor muncii, toți cei ce mun
cesc din orașul Lu
peni, vor acționa cu mai 
multă răspundere pentru 
transpunerea în viață a 
sarcinilor reieșite din cu- 
vîntarea secretarului gene
ral al partidului, pentru a 
întîmpina cu rezultate deo
sebite marile evenimente 
ale anului — a 40-ă aniver
sare ă Eliberării patriei,! 
Congresul al XlII-lea al 
partidului, cu sarcinile de 
plan îndeplinite și depășite.

/
tațile economice de pe ra
za orașului nostru reiese 
clar că pentru fiecare or
ganizație de partid și co- 
lectiv de muncă un prim 
obiectiv trebuie să-1 cons
tituie recuperarea rămîne- 
rilor în urmă și realizarea 
sarcinilor la toți indicato
rii, Este' o sarcină funda
mentală pe care secretarul 
general al partidului o pu
ne în fața fiecărui comu- 

prin nist, a fiecărui om al mun
cii. : V-: ■

Un factor hotărîtor pen
tru realizarea planului, a 
creșterii producției fizice 
este sporirea accentuată a 
productivității muncii. Iii 
fiecare unitate economică 
trebuie șă se acționeze cu 
mai multă fermitate pen-

datoare economiei cu peste 
46 000 tone de cărbune pen
tru cocs, minele Bărbăteni 
și Lupeni contribuind în 
mod egal la înregistrarea 
acestei restanțe. Justifică- 

Tile nu au nici un rost, da
că avem în vedere bogata 
bază tehnieo-materială 
de care dispunem; O cifră 
este semnificativă : Ia o 
persoană revin fonduri fixe 
în valoare de 630 000 lei. 
Aceasta denotă că 
grija partidului și statului 

: nostru a crescut gradul de 
înzestrare tehnică a mine
lor, că s-au îmbunătățit 
condițiile de muneă și de 
viață ale minerilor, 
restanțele înregistrate 
monstrează că nu șe 
totul pentru 
potențialului tehnic al uni- tru aplicarea programelor 
taților noastre miniere, că i. ‘ ȚȚ.
nu se utilizează toate re
sursele interne pentru des- 
fășurarea activității pro- tivității muncii.

dar 
de

face 
valorificarea

speciale de măsuri tehnieo- 
organizatorice . elaborate în. 
vederea creșterii produc-

global

Un potential sporit al gindirii politice
(Urmare din pag. I)

educație . economică a oa
menilor muncii pentru 
creșterea realizărilor fizi
ce și calitative. Ne-am pro
pus, de asemenea, să redu
cem cu cel puțin 50 la sută 
consumurile netehnologi
ce. Vom urmări zilnic pe 
parcursul fiecărei luni și 
pe tot fluxul de producție 
evoluția consumurilor spe
cifice și tot prin organiza
țiile de partid vom desfă
șura o 
litică 
risipei 
lui de

— Ce prevăd 
stabilite pe plan tehnic ?

— Asigurarea în perma
nență a unei linii de front 
de cel puțin 550 ml, reali
zarea volumului de desco-

intensă muncă po- 
pentru prevenirea 

și- întărirea spiritu- 
economisire.

măsurile

nr. 6, și Gabriel Barbură, 
Școala gen. nr. 5. A doua 
probă — desfășurarea și 
pregătirea echipamentu
lui de stingere a incen
diului — a fost cîștigată 
de aceeași Școală nr. 1, 
de data aceasta prin pio
niera Carmen Dudui, ur
mată de Istvan Csont, 
Școala gen. nr. 5 și Lu
dovic Baki, Școala gen. 
nr. 6. Clasamentul final, 
după 4 probe : Școala ge
nerală nr. 1 — locul I, 
Școala generală nr. 5 
locul II, Școala generală 
nr, 6 — locul III. (V. 
Beldie)

• CABANE. Lucrătorii 
de Ia I.A.C.C.V.J. au ter
minat recent lucrările de 
reparații, igienizare și 
modernizare a cabanei 
Rusu. Pe această cale, a- 
nunțăm că o altă cabană 
a I.A.C.C.V.J. — „Căpri- 
șoara" din Vîlcan își ofe
ră serviciile iubitorilor 
muntelui.

• AUTOBASCULANTE. 
In ultimele zile, parcul 
auto al secției din Petro
șani a Autobazei C.M.V.J.

! 

țț 
ji 
i 
i

a crescut cu 8 noi auto
basculante, „RABA", de 16 
tone. După ce vor efec
tua rodajul, aceste puter
nice mijloace de -trans
port vor contribui, în car
tierele Jieț și Cimpa, la 
realizarea importantelor 
sarcini economice ale în
treprinderii. ■ (T.S.)

• PENTRU NAVETIȘTI 
inserăm o informație, spe
răm, utilă: stația C.F.R. 
Lupeni, eliberează abo
namente de transport 
C.FIR, pentru elevi, stu-> 
denți, eu reducere și pen

portă planificat, de 80 mii 
mc pe lună, la cele două 
microcariere, creșterea vi
tezelor de avansare pentru 
urgentarea lucrărilor de la 
orizontul 350. Alte măsuri 
sc referă la extinderea teh
nologiei de susținere cu ta
van de rezistență, crește
rea gradului de utilizare a 
combinelor, mașinilor de 
încărcat și celorlalte utila
je din microcariere. „Ta
vanul de rezistență" a fost 
introdus, cu bune rezultate, 
la mai multe locuri de ....... ... .____ _______ r
muncă și preconizăm, ex- Ludovic Repaș, Andrei An

tal. Conducerile sectoare
lor și a minei se bazează 
mult pe experiență acestor 
„specialiști" — și nu i-am 
numit încă pe toți — care 
fac de multe ori propuneri 
oportune cu privire la or
ganizarea producției și a 
muncii. Sînt dealtfel mem
bri ai comitetului de partid 
pe mină, sau ai e.o.m. și 
împreună cu alte cadre teh
nice și politice — Traian 
Ionuț, Dolha Tivadar, Ca-' 
rol Repaș, Aurel 
Constantin Chițoiu, 
Bălănescu, Ilie Tirian 
alții — desfășoară o 
întreruptă activitate 
tru ca nivelul 
să se mențină la cote cît 
mai mari.

Dorința, hotărîrea colec
tivului, este de a dovedi că 
redresarea activității nu 
este un fapt întîmplător, ci 
urmarea firească a angajă
rii pe linia unei activități 
exigente, care dă măsura a- 
devăratului său potențial 
de gîndire și acțiune.

direcționale lucrează, din 
puțul orb nr. 11, brigada 
condusă de Carol Katona, 
iar contrafront, din puțul-:., 
orb nr. 12, cea condusă de 
Mihai Anton, amîndouă 
fiind dotate cu combină. 
Planul colector este săpat 
de Ștefan Geangă, și el 
fiind un specialist al ge
nului. Se pune mare bază 
pe brigăzile productive ca
re obțin randamente supe
rioare, cum sînt cele con
duse de Grigore Mîndruț, 
Vasile Rus, loan Boteanu,

tinderea acestei tehnologii 
si în cîteva abataje din
blocurile II, IV și VI. A-
vem, de asemenea, în vede
re, extinderea rețelei de
transport cu monorai. '

Măsurile conduc la „stă- 
pînirea măi bună a proble
melor1" la nivelul sectoare
lor de producție, după 
cum s-a exprimat secreta
rul de partid. Linia de 
front, de minimum 550 ml, 
va asigura zilnic o pro
ducție de 4J00 tone de căr
bune, situînd mina Lonea 
din acest punct de vedere, 
pe locul 3 în Valea Jiului, 
între unitățile . extractive, 
după minele Lupeni șl 
Vulcan. Descoperta plani
ficată Ia cele două micro
cariere va asigura front de 
lucru pentru o bună pe
rioadă de timp. La ori
zontul 350, unde se preco
nizează viteze sporite de 
avansare, au fost plasate 
brigăzi eu o mare . expe
riență în acest gen de lu
crări. La săparea galeriei

tru al ți, navetiști ce lu
crează în unități 'econo
mice din Valea Jiului. 
Doritorii vor prezenta a- 
deverințe eliberate de 
școli, respectiv de la lo
curile de muncă. (A.T.)

• CAL. în ograda ce
tățeanului Ionel Popa din 
cătunul Popi s-a pripășit, 
de cîtăva vreme, Un cal 
fără stăpîn. O fi vorba 
de patrupedul pe care-1 
căuta Richard al IH-lea, 
în schimbul unui regat, 
sau păgubașul este vreun 
țăran jian /

Negru,
Ilie 

și 
ne- 

pen- 
realizărilor

a REEXAMINARE. Ab
solvenții seriei aprilie ai 
Școlii de șoferi amatori 
din Petroșani, care nu au 
obținut încă permisul. de 
circulație, au posibilita
tea să susțină un nou e- 
xâmen în ziua de 18 iunie.
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învătămîntului (Urmare din pag. 1)

statului
(Urmare din pag. I)

SE CAUTĂ un

CAMPIONATUL
JUDEȚEAN DE FOTBAL

.Lanțul slăbiciunilor"

tractorist cu... permis

tractoare „plimbărețe"

seuri (27 șî 32), ultimul fi
ind transformat de Tulpan: 
18—U.

După pauză, oțelarii a- 
doptă tactica... mascotei 
lor (o vulpe); la mijlocul 
terenului își așteaptă pru
rient adversarii, pentru a 
declanșa apoi, fulgerătoare 
contraatacuri. Prima și ul
tima lor reușită se petrece 
în min. 55, cînd, bine ser
vit de Imamovici, Levi rea
lizează un spectaculos e- 
seu, transformat de un coe
chipier : 18—6. Replica 
gazdelor nu se lasă aștep
tată, se dezlănțuie în atac, 
în consecință măresc han

dicapul prin eseurile lui 
Ion Constantin (63) și Su- 
șinschi (70), cu transfor
mările lui Tulpan, partida 
încheindu-se (cu toate că 
în teren a intrat și antre
norul oaspete Kapîtano- 
viei), la un scor categoric: 
30-—6 (18—0). Q partidă de 
mare spectacol, desfășura
tă în deplină sportivitate, 
în care și învinșii au avut 
prin frații Maițen, Uzuno- 
vici și internaționalii Celt- 
kului între evidențiați, a- 
lături de întreaga echipă a 
studenților.

Aspect de Ia mani- 
testările eultural-ar- 
tiștice prilejuite de „Ne- 
deia vulcan cană". 
Foto : Șt. NEMECSEK

plim- 
numai 
numă- 
condus.

în regula. Transport co
respunzător capacității, foi
le de parcurs completate, 
mașinile bine întreținute. 
Dealtfel, două exemple tre
buie înserate aici, pentru 
latura pozitivă. Primul: au
toturismul de teren 21 HD 
3652 (Autobaza C.M.V.J.), 
transporta un motor de cir
ca 300—^40® kg la Preparai 
ția Livezeni. Deci nil a 
fost folosit- un autocamion 
cu capacitatea de 10 sau 
16 tone — cum se mai în- 
tîmplă---- , dovedind că se
poate optimiza transportul. 
Al doilea : ne-a surprins 
plăcut corectitudinea șofe
rului Ion Burada (I.'l’.A. 
Petroșani), care, pe auto
buzul 31 HD 803 (Cîmpu lui 
Neag— Petroșani),- a elibe
rat bilete de călătorie Ia 
toți -:ei circa 40 de.călători!

Pe lingă aceste aspecte 
am întîlnît și laturi nega
tive, pe care le-am înfăți- 

. șat dealtfel,, î.n speranța, că 
în viitor nu Ie vom mai 
întîlni pe drumurile publice.

Autentică demonstrație de virtuozitate rugbistică 
pe terenul din dealul Institutului de mine.

cebe/re . Foto: Al. TĂTAR. :

dar n-are încotro, deoarece, 
dimineața la 7, cînd pleacă 
de Ia Vulcan, magazia este 
închisă. Clar, omul nu are 
nici o vină. Hiba e... Ia al
ții. Așteptăm să ni se‘ co
munice și nouă la cine... Și 
măsurile, firește !

In această perioadă, cînd pînă la sfîrșitul anului 
școlar nu au mai-rămas decît puține , zile, eforturile 
cadrelor didactice și ale elevilor de a imprima cali
tate sporită procesului instructiv-educativ se concre
tizează în diverse manifestări științifice și social- 
gospodărești, cu rezultate foarte bune. Astfel, în zi
lele săptămînii trecute au avut loc acțiunile educa
tive complexe la. Petrila („Balada: munților"), Lupeni 
(„Flori de mai") și la Banița, intrate în tradiția loca
lităților și cuprinzînd o diversitate de acțiuni atrac
tive, valorificînd exuberanța clanului creator și vi
goarea tinerei generații din Valea Jiului. Au fost 
organizate vizite ale pionierilor în întreprinderile 
miniere, întîlniri cu specialiști și fruntași în între
cerea socialistă, acțiuni eficiente în orientarea școla
ră și profesională. a elevilor, s-au desfășurat specta
cole, întreceri sportive, dar și participări substanția
le la gospodărirea și înfrumusețarea localităților. Di
ferențiate în conținutul lor de la un oraș la altul, a- 
ceste acțiuni complexe au o trăsătură comună: im
plicarea elevilor în conceperea, organizarea și desfă
șurarea .oricărei activități, ceea ce nu exprimă alt
ceva decît încrederea în spiritul novator și discernă- 
mîntul tinerei generații.

Pentru relevarea acestui spirit creator al tinerei 
generații din Valea Jiului, a fost elocventă faza ju
dețeană a sesiunii de referate și comunicări ale ele
vilor din licee. Cele 7 licee din municipiul nostru 
au participat cU 62 de lucrări selectate din cele 117 
prezentate la etapa municipală a sesiunii. Semnifi-

abia fac față solicitărilor, 
neavînd motorină suficien
tă, alte unități risipesc cu 
nonșalanță. Este oprită au
tobasculanta 31 IID 7318 
în timp ce.se îndrepta spre 
Vulcan (foto 1). întrebat, 
unde și de ce merge, șofe
rul Constantin P.ădureanu 
ne dă gata cu un răspuns... 
absurd : „Mă duc la Vul
can pentru a lăsa butoiul 
ăsta gol și să spăl, bena ma
șinii".. Și, rețineți, vă rog, 
era. o autobasculantă de 
10,5 tone ! Ce părere au 
cei din conducerea 
I.U.G.T.C. Craiova ? Aș
teptăm răspunsul 1

Ca un făcut, a fost ziua 
tractoarelor. La ora 10,10 
este oprit tractorul 41 BC 
3208 ce se întorcea de la' 
Livezeni la „Vîscoza" Lu
peni ; Nicolae Miron ne 
spunea că a fost trimis de 
tovarășul inginer Boroș ca 
să... se înscrie pentru oxi
gen. Deci pentru o proble
mă, care se putea . rezolva 
printr-un telefon (care cos
tă... 9 lei), s-au consumat 
15—20 litri motorină, iar 
un tractor a fost imobili
zat în loc să fie folosit a- 
colo unde era într-adevăr 
nevoie’ de el. Halal efi
ciență 1... .

Al doilea tractor 
băreț depistat Ia 
cîteva minute. Are 
tul 41 DJ 545. Este 
de Constantin Căldărar și 
aparține I.U.G.T.C. Craio
va. Merge la Vulcan să a- 
limenteze, apoi... înapoi la 
lucri). Știe că nu e bine.

Ambasadoarea rugbiu- 
lui iugoslav, Celik Zenica 
(în traducere Oțelul, în 
vreme ce numele orașului 
înseamnă... pupila ochiului), 
are o frumoasă carte de 
vizită -— triplă campioană 
națională (consecutiv), câș
tigătoarea cupei (1933) și 
finalistă în aceeași compe
tiție, partida decisivă cu 
Nada Split urmînd să se 
desfășoare sîmbătă. Stu
denții au probat însă cali
tățile școlii românești de 
rugbi, superioritatea gră
mezilor și jocul la mină 
au prins deseori pe picior 
greșit adversarii. Deschi
derea scorului s-a produs 
în min. 13, cînd treisfertu- 
rile au acționat pe aripa 
dreaptă, Catană, evitînd un 
placaj, a culcat balonul în. 
terenul de țintă : 4—0. Do
uă minute mai tîrziu, în- 
tr-o combinație similară, 
Catană „recidivează" : R—0. 
Oaspeții au încercat să e- 
chilibreze disputa, au eta
lat surprinzătoare mane
vre tactice („buldozerul" 
etc), frații Uzunovici, in
ternaționalii Hasaghiei, Ve- 
liabovici și Arsenici au do
vedit că rugbiul din țara 
vecină și prietenă se află 
pe un drum ascendent. Su
periori în moluri, studenții 
au cules baloane pe care 
le-au dirijat spre buturile 
adverse ; în acest fel Năs- 
tase a înscris, pornind de 
pe aripa stingă, două e-

De neînțeles supărarea 
lui Ion Gasandra, condu
cătorul auto de. pe autobas
culanta 31 HD 7521 (foto 3) 
din moment ce mașina lui 
pare scoasă din ș „parcul re- 
ce“. Sistemul de semnalizare 
defect, număr de înmatri
culare invizibil, lipsă ;corp 
semnalizare dreapta spate. 
Și totuși el este cel care 
ridică tonul, cînd este in
terpelat de agenții de cir
culație. Amenda primită 
l-a liniștit însă. Oare nu 
se putea... fără ?

în concluzie, deficiențe 
mai sînt. Din fericire ele 
sînt în descreștere. Din 
cele peste 150 de autovehi
cule controlate, cea mai 
mare parte au fost găsite

cativ este faptul că 3.7 din aceste lucrări au fost a- 
■preciate cu premii și mențiuni, ceea ce demonstrează 
valoarea lor .științifică; sugerînd cit de profund și 
aplicat este studiul elevilor îndrumați de profesorii 
lor. Toate aceste preocupări creatoare ale elevilor Ia 
principalele obiecte, de învățămînt (matematică, fizi
că, chimie, biologie, limba română, istorie, informa
tică, discipline tehnice etc.) reliefează, prin însăși 
originalitatea cercetării temei, calitatea procesului de 
învățămînt. Cu premiul I au fost apreciate lucrările 
„Metode de studiu a variabilelor structurale și a de
pendențelor dintre ele“ — elevul Noaghi Cristian (Li
ceul industrial Petroșani) ; „Noi izvoare de energie" 
— elevul Felea Cristian (Liceul industrial Petroșani); 
„Asupra unor proprietăți ale cercurilor Țițeica" — e- 
levul Crîmu Gheorghe (Liceul industrial Vulcan); 
„Transpunerea pe calculator a calculului valorii de- 
terminanților" — elevul Omotă Mircea (Liceul de 
matematică-fizică); „Betametru electronic" — elevul 
Bondrea Florea (Liceul industrial Petroșani) ; „Ștu- 
diul erorilor în topografie" — eleva Iușan Tatiana 
și colectiv (Liceul industrial Petroșani); „Aspecte 
carstice din bazinul Jiului de Vest" — elevul Rugină 
Cristian (Liceul industrial nr, 1 Lupeni). în amplitu
dinea tematică, rigoarea științifică în documentare, 
sintetizează însă și eficiența educativă a procesului 
de învățămînt din Valea Jiului în care stimularea 
gîndiriî elevilor este o coordonată a fiecărei lecții.

căm numele pictorului și 
graficianului Iosif Tellmann 
(Lupeni), al Voichiței Bă- 
deliță (Vulcan), cărora li 
se alătură 33 de autori din 
Alba lulia, Beiuș, Brașov, 
Caracal, Craiova etc., mulți 
dintre ei fiind deja cunoscuți 
și pe alte meridiane. Metafo
ra îngemănării cărții cu 
personalitatea proprieta
rului ei se inspiră din mo
tive generoase. Universul 
optimist al inspirației alege 
ca tematică pacea, copiii, 
folclorul și natura, tehnica 
realizării, clasică, variază 
de la desen pînă la aqua 
forte. Pe lingă valoarea in 
sine a pieselor expuse, me
ritul expoziției constă în 
faptul că aduce în fața pri
vitorului un florilegiu al, 
ex-librisului național.

♦ CATALOAGE. De sub 
teascurile tipografiei din 
Petroșani au ieșit recent, 
în condiții grafice remarca
bilei afișele manifestărilor, 
invitațiile și cataloagele ex
pozițiilor ce se desfășoară 
în cadrul ^iedeîa vulcă- 
nene“.

• TI HG. O inițiativă 
demnă de toată lauda. Co
operativa meșteșuț^rească 
„Straja" din Lupeni orga
nizează, la baza de agre
ment „Brazi" din Vulcan, 
în zilele de sîmbătă ji du
minică, sub patronajul 
„Nedeii vuleănene", prima 
ediție d „Tîrgului coopera
ției meșteșugărești". Vor 
expune o variată gamă^ de 
confecții, tricotaje, încălță
minte, marochinărie, mobi
lă, ceramică, articole de uz 
casnic, artă populară și ar
tizanat, cooperativele meș
teșugărești „Straja" Lupeni, 
„Unirea" Petroșani ^Hațe- 
cfona" :și „Retezatitlf'r Hațeg, 
„Streiul" Cătun, „Drum 
nou" Hunedoara, „Mureșul" 
și „Progresul" Det», „Via
ță nouă" Qrăștie, „Moțul" 
Brad, U.J.C.M. Deva, alte 
cooperative din județele 
limitrofe Gorj și Dolj. Des
chiderea festivă tîrqului 
(sîmbătă, ora 10), va fi ur
mată de contractarea unor 
mărfuri de către unitățile 
comerciale din municipiul 
ți județul nostru șt vînza- 
rea către solieia pro
duselor cooperativelor meș
teșugărești.

Stimularea gîndiriî, a
sinteză a calității

(Petroșani), ambii fiind pre- 
zenți și între laureății con
cursului de diapozitive, a- 
lături de Leontin Filip 
(Vulcan), Anton .Hoffman 
și Romulus Vențel (Petro
șani). Actuala ediție a sa
lonului a fost însă domina
tă de artiștii fotografi din 
Tg. Mureș, care și-au <ț- 
daugat în palmares 16 pre
mii, Valea noastră adițio- 
nînd opt. Intre, distincțiile 
speciale, acordate de di
verse întreprinderi și ins
tituții din municipiul nos
tru, remarcăm faptul că 
plachetele ziarului „Steagul 
roșu" au revenit lui Titus 
Turca (Vulcan) și Dan Ste- 
riu (București). Alte nume 
prestigioase care au onorat 
această ediție: Zoltan Ha- 
ragos, Balint Szigmond (Tg. 
Mureș), Nicu Dan Gelep 
(Craiova), Dan DinesțM 
(București), Șerban Modest 
(Cluj-Napoca) etc.

• EX LIBRIS. A VIII-a 
expoziție națională, desfă
șurată sub. egida Cercului 
de bibîiofilîe și ex-libris 
„Valea Jiului", întrunește 
peste 11D lucrări ale unor 
artiști plastici din 16 loca
lități din țară. Alături de 
inimosul organizator Da fi
nei Duinea (Vulcan), remar-

...pentru tractorul 41 IID 
1592, aparținînd I.R.E. Deva, 
care de marți, 29 mai a.e„ 
a rămas fără tractorist. Mo
tivul ? Testat cu fiola al** 
coolscopică. Aurel Mun- 
teanu a dovedit că aburii 
lui Bachus încă mai sălăș- 
luiau în el cînd a pornit 
Ia drum cu tractorul, avînd 
în cabină și doi muncitori 
(foto 2). Spre norocul lui 
(și al celorlalți participan- 
ți la trafic) a fost oprit Ia 
timp. „Păi, daca eram băut 
(sic 1), ce, nu vă ocoleam?". 
JPăi“, pe cine păcălea de 
fapt 7

SPORK SPORT ® SPORT ® SPORT a SPORT • SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT

Preparatorii, 
net superiori
C.F.R. PETROȘANI i — 

PREPARATORUL PE- 
TRILA 0—4 (0—2). S-a vă
zut clar, chiar de la înce
putul partidei, că jucătorii 
oaspeți sînt. net superiori. 
In minutul trei, în urma 
cornerului executat de 
Kertesz II, Coroianu, nesu
pravegheat de apărătorul 
Monete, înscrie. Pînă în 
min. 27 asistăm la un ade
vărat travaliu al jucători
lor oaspeți remareîndu-se 
Kertesz 1, Lițoiu, Ldrincz I 
și Ghib. Mișcarea rapidă și 
sigură a jucătorilor de la 
Preparatorul a scos complet 
echipa gazdă din dispozi
tivul de apărare; drept ur
mare, în min. 27, Dulcu 
reușește să însdrie pe lin
gă portarul Far : 2—0.

După pauză, . dominarea 
aparține tot jucător ilor e- 
chipei Preparatorul. A- 
ceștia și-au confirmat din 
nou superioritatea, in min. 
47, cînd, în urma unui 
presing, Duleu înscrie și 
majorează scorul la 3—0.

Al patrulea gol a venit 
în min. 85; portarui Far 
degajează defectuos, Ker
tesz II preia balonul și, în 
dribling, pecetluiește sco
rul de 4—0 în favoarea e- 
chipei Preparatorul. La ju
niori :: 3—0.

Vasile BELDIE



Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.
(Urmare din pag. 0

Nicolae Ceaușescu și Kons
tantin Cernenko de a întă
ri, în continuare, conlucra
rea dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovieti
ce, de a extinde contactele 
și schimburile de experien- 
ță în probleme de interes 
comun, considerînd că a- 
ceasta are un rol deosebit 
în dezvoltarea, în general, 
a relațiilor româno-sovie- 
tice, în aprofundarea prie- 

, teniei și colaborării dintre 
țările și popoarele noastre.

In cadrul ședinței, Co
mitetul Politic Executiv a 
felicitat călduros pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
președintele țării, cu pri
lejul inmînării, la Moscova, 
a Ordinului „Revoluția din 
Octombrie", conferit de 
Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. pentru contri
buția adusă la cauza so
cialismului, la întărirea 
prieteniei și colaborării 
dintre țările, partidele și 
popoarele noastre. Cu acest 
prilej. Comitetul Politic 
Executiv a exprimat, încă 

v e dată, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, calde mulțumiri 
și recunoștința întregului 
nostru partid și popor pen
tru modul strălucit și ferm 
in care promovează, în 
toate împrejurările, inte
resele de dezvoltare liberă, 

• progres și bunăstare ale 
națiunii noastre socialiste, 
poziția și politica consec- 
ventă, constructivă, a 
României în problemele 
majore ale vieții interna
ționale.

Comitetul Politic Execu
tiv a relevat importanța 
deosebită a apropiatei în- 
titniri economice la nivel 
Înalt a țărilor socialiste 
membre ale CAER și a a- 

'• predat în mod unanim po- 
i ciția exprimată de tovară

șul Nicolae Ceaușescu, in

timpul vizitei de la Mos
cova, că Partidul Comunist 
Român, Republica Socia
listă România sînt hotărîte 
să facă totul și să-și aducă 
întreaga contribuție la bu
na desfășurare a acestei 
reuniuni incit ea să cores
pundă pe deplin așteptări
lor, să se desfășoare cu ce
le mai bune rezultate, să 
ducă la dezvoltarea și per
fecționarea colaborării și 
cooperării în cadrul CAER.

De asemenea, Comitetul 
Politic Executiv apreciază 
și aprobă întru totul pozi
ția exprimată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în ca
drul schimbului de păreri 
în problemele actuale ale 
vieții internaționale. însu- 
șindu-și pe deplin aprecie
rile și concluziile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu 
privire la gravitatea situa
ției internaționale, la cau
zele și factorii care duc la 
actuala încordare pe plan 
mondial, Comitetul Politic 
Executiv subliniază, în 
mod deosebit, poziția - fer
mă a României — expri
mată și cu acest prilej prin 
glasul celui mai autorizat 
reprezentant al ei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu — 
cu privire la necesitatea de 
a se face totul pentru as
prirea amplasării de către 
S.U.A. a rachetelor nuclea
re cu rază medie de acțiu
ne în unele țări din vestul 
Europei și a contramăsuri- 
lor nucleare anunțate de 
Uniunea Sovietică, , pentru 
reluarea negocierilor so- 
vieto-americane în vede
rea realizării unui acord 
care să ducă la eliminarea 
rachetelor nucleare și, »• 
poi, a oricăror arme nu
cleare din Europa și din 
lume. Comitetul Politic E- 
xecutiv a apreciat, totoda
tă, reafirmarea — în ca
drul convorbirilor — a po
ziției țării noastre Cu pri
vire* la necesitatea lichidă
rii subdezvoltării și ins-r 
taurării noi ordinii econo

mice mondiale, a înlătură
rii marilor decalaje dintre 
țările sărace și țările bo
gate, a soluționării tuturor 
conflictelor și problemelor 
litigioase dintre state nu
mai și numai pe cale poli
tică, prin tratative, purta
te în spiritul înțelegerii și 
respectului reciproc. ;

Subliniind însemnătatea 
deosebită a schimbului de 
păreri în problemele vieții 
internaționale, Comitetul 
Politic Executiv apreciază 
că acesta se înscrie ca o 
nouă și importantă contri
buție la dezvoltarea colabo
rării și solidarității dintre 
țările și partidele noastre 
pe plan internațional, la 
întărirea unității și conlu
crării țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor for
țelor revoluționare, pro
gresiste, antiimperialiste, în 
lupta pentru socialism, pen
tru progres social, destin
dere și pace în lume, ,j /

Apreciind, încă o data, 
rezultatele deosebite ale 
vizitei, Comitetul Politic 
Executiv a cerut guvernu
lui, ministerelor și organe
lor economice centrale ca, 
în spiritul concluziilor ■ și 
al înțelegerilor Convenite 
în timpul vizitei de lucru 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Moscova, să 
ia toate măsurile și să 
treacă de îndată la concre
tizarea și finalizarea aces
tora în acorduri și măsuri 
concrete, să găsească, în 
continuare, noi căi și posi
bilități de a asigura, încă 
din acest an, creșterea pu
ternică a schimburilor e- 
conomice, a colaborării și 
cooperării româno-sovieti- 
ce, îndeosebi în economie, 
în știință și tehnică, pre
cum și în alte domenii de 
interes comun.

In cadrul ședinței. Comi
tetul Politic Executiv ■ a 
discutat și rezolvat, de a- 
semenea, o serie de pro
bleme legate de asigurarea

celor mai bune condiții 
pentru îndeplinirea preve
derilor planului de dezvol
tare economico-socială a 
țării. Secretarul general al 
partidului a atras încă o 
dată atenția ministerelor, 
centralelor și întreprinde
rilor, organelor și organiza
țiilor de partid, să ia toate 
măsurile pentru a asigura, 
în toate unitățile și în toa
te ramurile economiei na
ționale, realizarea întocmai 
a prevederilor planului și 
pentru recuperarea cît mai 
grabnică a oricăror ră- 
mîneri în urmă, pentru în
deplinirea exemplară a 
producției destinate expor
tului, a prevederilor pro
gramelor speciale pe care 
le avem în domeniul creș
terii, mai accentuate a pro
ductivității muncii, redu
cerii consumurilor specifi
ce de materii prime, mate
riale, combustibil și ener
gie, pentru ridicarea cali
tății și a nivelului tehnic 
al produselor, în vederea 
sporirii substanțiale a efi
cienței și rentabilității în
tregii activități economice.

Comitetul Politic Execu
tiv a exprimat convingerea 
că, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de 
partid, oamenii muncii din 
industrie, agricultură, trans
porturi, construcții, din toa
te ramurile economiei na
ționale vor acționa cu 
toată hotărîrea pentru în
deplinirea importantelor 
sarcini ce le stau în față, 
întîmpinind cu noi și im
portante realizări cele do
uă mari, evenimente ale a- 
cestui an — cea de-a. 40-a 
aniversare a Victoriei re
voluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă 
și antiimperialistă și cel 
de-al XHI-lea Congres al 
partidului.

Comitetul Politic Execu
tiv a soluționat, în cadrul 
ședinței, și alte probleme 
ale activității curente de 
partid și de stat.

Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și secretarul general al C.C. 

al Partidului Comunist Chinez
BEIJING 5 (Agerpres).

• Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise 
tovarășului Hu Yaobărig, 
secretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Chinez, un cald 
salut tovărășesc și cele 
mai bune urări de sănătate, 
fericire personală și noi 
succese în activitatea de
dicată prosperității și în
floririi Republicii Populare 
Chineze.

Mulțumind, tovarășul Hu 
Yaobaiig a adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu un 
salut cordial, tovărășesc, 
precum și sincere urări de 
sănătate, fericire și reali

zări tot mai mari in activi
tatea nobilă pe care o des
fășoară în fruntea partidu
lui și statului, pentru în
făptuirea societății socia
liste multilateral dezvolta
te pe pămîntul României 
și înaintarea ■ spre comu
nism. , .

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul primi
rii de către tovarășul Hu 

- .Yaobang a tovarășului Ion 
Dincă, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernu
lui. care a participat la 
Beij ing la lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a Comisiei 
guvernamentale româno- 
chineze de colaborare eco
nomică și tehnică.

Plenara C.C.
VARȘOVIA 5 (Agerpres). 

Luînd cuvîntul la Plenara 
C.C. âl P.M.U.P., Wejciech 
Jaruzelski, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri ăl R.P. Polone, a a- 
rătat că dezbaterile din 
cadrul acesteia au fost sin- , 
cere, pline de răspundere, 
de spirit creator și cons
tructiv.

Acțiunile din ultimii ani 
demonstrează hotărîrea cu 
care, pas cu pas, realizăm 
o structură politico-econo- 
mică și juridică, de natură 
să permită clasei munci
toare să realizeze o con
lucrare autentică, o admi
nistrare comună și o parti
cipare la conducerea eco
nomiei — a subliniat pri
mul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. Există legi și 
programe, hotărîri și reco
mandări. ț •

Partidul nostru repre
zintă forța conducătoare

al P.M.U.P.
în stat și rălâarMtema la 
societate. Aceasta sasne*- 
nă că fiecare imit ■iți. fie
care organizație de bs4 
fiecare membru al parti- 
dului trebuie să contribuie 
la întărirea ordinii de stat 
și a disciplinei sociale și, 
în același timp, la înfăp
tuirea democrației socia
liste, să creeze condițiile 
politice și organizatorice 
necesare pentru participa
rea muncitorilor la conso
lidarea țării. .

Arătînd că încrederea 
clasei muncitoare în partid, 
spiritul activ al muncitori
lor sînt o cauză fundamen
tală, de importanță decisi
vă pentru situația din Po
lonia, W. Jaruzelski a sub
liniat în încheiere : înlă
turăm p? rînd toate greu
tățile, ne ocupăm intens de 
elaborarea planului pe vi- 

. itorul cincinal, a prevede
rii-™ de dezvoltare pînă în 
1995. Ziua de mîine este 
șansa noastră.

BRASILIA 5 (Agerpres). 
La sediul Senatului fede
ral din Brasilia au fost or
ganizate expoziții de carte 
românească, unde la loc de 
frunte se află operele tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și „Momente ale luptei po
porului român pentru uni-

Prezențe
tate și independență na-, 
țională". <-■ '

In acest cadru au ' fost 
evidențiate importanța ac
tului de la 23 August in 
istoria României, precum 
și relațiile de prietenie și

românești
perspectivele de dezvolta
re a raporturilor economi
ce, tehnico-științifice și cul
turale româno—-braziliene.

★
TEL AVIV 5 (Agerpres). 

în Israel au fost deschise

expoziții de carte repre
zentative, la loc de seamă 
aflîndu-se lucrări din ope
rele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. :

Totodată au fost vernisa
te expozițiile „Monumen
te istorice, de artă și ar
hitectură" și „O pagină de- 
istorie: Unirea din 1918“.
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UZINA ELECTRICĂ 
PAROSENI 

încadrează de urgență, 
direct sau prin transfer, 

muncitori calificați în următoarele meserii’.
— lăcătuș întreținere vagoane

■— buldozerist:
—- paznic cu drept port arma
— automacaragiu
— tractorist rutier sau conducător auto
— lăcătuș montator cazane și turbine
— sudor electric și autogen
— vulcanizator ,
— meseriaș întreținere cale ferată
— instalator tehnico-sanitar
— izolator hidrofug . ț
— inginer electromecanic
—- inginer minier.
Informații suplimentare la sediul uzinei

— biroul O.P.I.R. . , :: .

întreprinderea minieră 
Valea de Brazi

cu sediul în orașul Uricani, strada Trandafirilor 
nr. 6, încadrează muncitori (nepensionâri), di
rect sau prin transfer :

■ 4 fochiști de joasă presiune, autorizați
■ 4 mecanici mașiniști puț extracție su

prafață
■ 4 mecanici locomotivă Diesel subteran.
Retribuția conform Legii nr. 57/1974-

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ 
MINIER PETROȘANI 

încadrează direct sau prin transfer

• — șofer care posedă carnet de conducere 
categoria „B“ și „C“ sau numai ,,G“;

- încadrarea și retribuirea se face în con
formitate cu prevederile Legii nr. 12/1971 și 
Legii nr. 57/1-974.

Mica publicitate
VÎND Dacia 1300 (9000

Iob) cnA Tstefca <37W

VÎND mobilă sufragerie 
și dormitor. Informații Va- 
sile Roaită 13/13. (2072)

GĂSIT umbrelă în zona 
pieții din Petroșani. Adre
sați Petroșani, str. Dec.'bal 
nr. 11. (1075)

Domnita, eliberată de I.C. 
Vulcan. O deelaț nulă. 
(2067)

PIERDUT legitimație dC—• 
serviciu pe humele Oșah 
Iosif, eliberată de I.U.M, 
Petroșani. O declar nulă. 
(2031)

ANUNȚURI DE FAMILIE

COLECTIVUL de oameni ai muncii de la între
prinderea de utilaj minier Petroșani își exprimă re
gretul profund la dispariția celui care 3 decenii, în 
calitate de maistru turnător, șef de secție, și-a dat 
aportul neprețuit la creșterea continuă a producției 
de utilaj minier

BOTOROAGA MARIN
Exprimăm condoleanțele colectivului, colegului 

nostru, inginer șef Botoroagă Ionel. (2072) ’

PĂRINȚII,’ soția și copiii, anunță cu adîncă du
rere, împlinirea unui an de lă dispariția fulgerătoare 
a celui care a fost un neprețuit, fiu, soț și tată

CSENTERI IOSIF
a cărui amintire o vom păstra veșnic în inimile noas
tre îndurerate. (2068) %

FAMILIA Costache, unchii Mia și George Drăgan, 
rudele, prietenii și colegii, anunță cu nesfîrșită dure
re, încetarea fulgerătoare din viață, la numai 19 ani, 
a celei care a fost

COSTACHE LUMINIȚA GABRIELA ’ '
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