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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, miercuri, 29 august, a avut loc 
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a analizat un Raport privind îndeplini
rea consumurilor normate de materii prime, 
materiale, combustibili, energie electrică și 
normativelor de valorificare, în semestrul I 
1984. Raportul subliniază că, in această pe
rioadă, au fost intensificate acțiunile pen
tru gospodărirea judicioasă a resurselor de 
materii prime și energetice, pentru asigura
rea unui regim riguros de economii, pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate, in acest sens, 
de secretarul general al partidului in ca
drul analizelor pe ministere desfășurate in 
primul semestru al acestui an. In raport .se 
relevă că, in comparație cu consumurile spe
cifice înregistrate in perioada corespunză
toare a anului trecut, in primul semestru al 
anului curent, pe ansamblul industriei, s-au 
obținut reduceri de consumuri, ceea ce a a- 
sigurat însemnate economii materiale și e- 
nergetice și a influențat favorabil, intr-o se
rie de ramuri, cheltuielile de producție.

Comitetul Politic Executiv a cerut guvernu
lui,, organelor centrale de sinteză, minsterelor 
economice, unităților de producție, ca In lu
nile ce au mai rămas din acest an, să des
fășoare acțiuni energice pentru recuperarea 
răminerilor in urmă care s-au manifestat in 
primul semestru in unele sectoare de acti
vitate și pentru respectarea consumurilor 
stabilite și chiar diminuarea lor in continua
re - considerind ca minime nivelurile de 
reducere prevăzute in plan și in progra
mele speciale. S-a indicat, de asemenea, să 
se ia măsuri ferme pentru creșterea gradu
lui de valorificare a materiilor prime și 
materialelor, pentru încadrarea strictă a fie
cărui produs in consumurile planificate. S-a 
cerut să se acționeze in continuare pentru 
îmbunătățirea normelor de consum - in 
condițiile respectării stricte a prevederilor 
privitoare la calitatea produselor -, să fie 
extinse acțiunile privind recuperarea și refo- 
losirea materialelor' și a energiei, folosirea 
mai largă a înlocuitorilor, utilizarea cores
punzătoare a tuturor resurselor materiale e- 
xiștente in economia noastră. S-a subliniat
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organizațiilor de partid

Adunările și conferințele 
pentru dare de seamă și alegeri

■ A ■ < '

încheierea vizitei de stat 
în țara noastră

a tovarășului Li Xiannian, 
președintele R.P. Chineze

Miercuri, 29 august, s-a 
încheiat vizita de stat pe 
care a efectuat-o în țara 
noastră, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, 
tovarășul Li Xiannian, 
membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, 
președintele Republicii 
Populare Chineze.

Ora 8,30. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sosește 
la reședința oficială rezer
vată înaltului oaspete chi
nez, pentru a-șl lua rămas 
bun de la tovarășul Li Xi

annian, de la celelalte per
soane oficiale care l-au în
soțit în vizita în țara 
noastră.

O gardă militară a pre
zentat onorul. - ;

In salonul reședinței o- 
ficiale â avut loc o scurtă 
convorbire.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și . tovarășul Li 
Xiannian și-au manifestat 
satisfacția deplină pentru 
rezultatele noului dialog 
româno-chinez la nivel 
înalt, pentru schimbul fruc
tuos de păreri avut în a- 
ceste zile în probleme bila
terale și internaționale de 
interes comun. Ă fost ex
primată convingerea că vi

zita reprezintă un nou mo
ment important în bogata 
cronică a relațiilor tradiți
onale de prietenie și cola
borare dintre partidele, po
poarele și țările noastre, o 
contribuție de seamă la 
cauza păcii și colaborării 
internaționale.

La despărțire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Li Xiannian și-au 
strîns mîinile cu prietenie, 
s-au îmbrățișat cu multă 
căldură. ■ " ■

La aeroportul Otopeni, 
împodobit sărbătorește, oas
petele a fost salutat de to
varășul Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat.

Eveniment 
de însem
nătate deose
bită în viața 
organizațiilor 

de partid, 
adunările și conferințele 
pentru dare.de seamă și 
alegeri, care încep în 
curînd, se vor desfășura 
în climatul de intensă ac
tivitate creatoare a po
porului, consacrată în
făptuirii obiectivelor ac
tualei etape, transpune
rii în viață a sarcinilor 
și indicațiilor trasate de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în vederea 
accelerării ritmului de 
progres în întreaga -operă 
a construcției socialiste, 
înscrise pe agenda vieții 
politice la scurt timp du
pă ce poporul nostru a 
făcut bilanțul grandioa
selor realizări ale celor 
4 decenii de libertate, 
îndeosebi al prefacerilor 
fără precedent istoric 
obținute sub conducerea 
clarvăzătoare a secreta
rului general al partidu
lui, adunările și conferin
țele de alegeri prileju
iesc reafirmarea senti
mentelor de. adeziune ale 
comuniștilor față de în
treaga politică internă și 
externă a partidului și 
statului, hotărârea lor' de

Romulus DRAGOȘ, 
secretar al Comitetului municipal de partid

a acționa cu forțe me
reu sporite pentru înfăp
tuirea obiectivului funda
mental al națiunii — e- 
dificarea societății soci
aliste multilateral dez
voltate și înaintarea Ro
mâniei spre comunism.

Cu expresia puternică 
a acestor sentimente, de 
atașament fierbinte față 
de partid, cu hotărârea 
neabătută a comuniștilor 
de a contribui tot mai 
mult la progresul patriei, 
adunările și conferințele 
de dări de seamă și ale
geri vor constitui un nou 
și important pas pe ca
lea întăririi rolului con
ducător al partidului, a 
unității sale indestructi
bile, a capacității de a 
asigura, în noile condiții 
istorice, dezvoltarea pe 
mai departe a patriei, ri
dicarea sa pe o nouă 
treaptă a civilizației so
cialiste și comunistă. 
Coeziunea puternică a 
partidului, unitatea strân
să a comuniștilor în ju
rul conducerii sale vor 
găsi o nouă și vibrantă

, expresie în a- 
probarea u- 
nanimă cu 
care este sus
ținută propu
nerea cu pri-

vire la realegerea la cel 
de-al XlII-lea Congres, a 
tovarășului N i c o l a e 
Ceaușescu în funcția su
premă de secretar ge- 
neral al partidului, pro- 
punere întîmpinată de 
întregul partid și popor 
ca o garanție sigură a 
mersului nostru înainte, a 
împlinirii înaltelor aspi
rații de bunăstare și feri
cire, de libertate și pro
gres ale întregii națiuni.

Ordinea de zi a adună
rilor cuprinde o agendă 
deosebit de bogată. Dez
baterea Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 27 iu
nie a c. cu privire la rea
legerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta func
ție de secretar general 
al partidului se deta
șează ca un . moment de 
seamă al adunărilor și con-
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CU PLANUL 
PE 8 LUNI 
ÎNDEPLINIT

In aceste zile, alte co
lective de oameni ai mun
cii din Valea Jiului se în
scriu la panoul fruntași
lor prin îndeplinirea sa» 
cinilor de plan pe 8 luni 
înainte de termen.

I. M. Lonea
Minerii de la Lonea 

raportează în luna august 
o producție 
suplimentară de pes
te 200 tone de cărbune, a- 
cumulînd astfel de Ia în
ceputul anului peste 10 000 
tone de cărbune, reușind 
în acest fel să îndeplineas
că sarcini le de plan pe 8 
luni cu trei zile mai re
pede. Peste 14 000 tone de 
cșrbune au extras supli- 
T-entar minerii sectorului 
1V care se află pe primul 
loc în întrecerea socialis
tă. Din cadrul acestui sec
tor se remarcă frontaliș- 
tii din brigada condusă de 
Grigore Mî.ndruț, care au 
depășit ritmic productivi
tatea muncii cu peste o 
tonă pe post însemnate 
depășiri ale sarcinilor de
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' Bărbați care onorează titlul de miner j 

j
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O planșă, atîrnată pe 
un perete, la mina Dilja, 
ilustrează „arborele con
ducerii generale a mi
nei", da, există și o ase
menea sintagmă socio
logică. Teoretic, 
țeles, totul este 
practic însă mina 
tă traversează o perioa
dă de insatisfacții, acum 
se întreprind măsuri care 
Să

binein- 
clar, 

aminti-

a 3-a)
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La ieșirea din mină, un dialog binevenit, despre realizările schimbului din ziua 
de 28 august a.c, între ortaci din brigada lui Gheorghe Stoica și șeful sectorului in
vestiții de la I.M. Dilja, ing. loan Solga. Foto: Alexandru TATAR

fundamentală în activi
tatea productivă. Direc
torul minei, ing. Emeric 
Kovacs ne evoca moder
nizarea 
subteran, 
vreme va demara 
nologia, născută în Vale, 
a exploatării sub tavan 
de rezistență, se vor pu
ne in funcțiune mono- 
raiuri și alte instalații de 
mică mecanizare. Există 

transportului 
peste puțină 

teh-

bore" ideal la mină, ni | 
s-a recomandat colecti
vul sectorului mixt V, de 
investiții ți pregătiri. Oa
menii sectorului, cunoș
tințe vechi, ultima oară 
îi întilnisem la „Ziua mi
nerului", la iarbă verde, 
pe dealul Institutului. Cu

ion VULPE

0 nouă etapă de pregătire 
pentru apropiatul an 

de învățămînt
Doar două săptămâni mai 

stat pînă la deschiderea 
noului an de învățămînt, 
eveniment căruia-1 sînt 
consacrate atît pregătiri 
mețddico-știînțifice ale 
cadrelor didactice, cît . și 
crearea tuturor condițiilor 
materiale necesare pro
cesului instructiv-educa- 
tiv. In domeniul metodico- 
științifie, astăzi, la Casa 
de cultură din Petroșani, 
se desfășoară consfătuiri
le cadrelor didactice țșîm- 
bătă vor avea loc cele ale 
învățătorilor și educatori
lor), necesar schimb de 
experiență, de idei și opi
nii, la care participă pro
fesori,. ingineri și maiștri 
instructori din unită țile,de 
învățămînt ale municipiu
lui. In ședința plenară este 
prezentat referatul „Preo
cupările Consiliului jude
țean al educației și învă
țământului, ale organelor 
colective de conducere din 
școli și licee, pentru înfăp

laamaaMaimiaaaiaaaaaaaa 
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tuirea hotărârilor partidu
lui și statului nostru pri
vind creșterea calității 
pregătirii pentru muncă și 
viață, educația patriotică, 
revoluționară a tinerei ge
nerații1* fiind evidențiate 
sarcinile ce revin școlii în 
viitorul an de învățămînt. 
Avînd loc într-o perioadă 
apropiată de aniversarea 
zilei de 23. August, cînd 
oamenii muncii din Valea 
Jiului, din întreaga țară, 
au efectuat un expresiv 
bilanț al împlinirilor so
cialiste din acești 40 de 
ani de viață nouă, consfă
tuirile cadrelor didactice 
reliefează, în spiritul cu- 
vîntării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, rosti
tă la sesiunea solemnă co. 
mună a Comitetului Cen-

Tiberiu SPATARU
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(Urmare din pag. 1)
COOPERATIVA „STRAJA" LUPENI

i

Spre unul din locurile fruntașe 
pe țara

O privire de ansamblu asupra rezultatelor în
registrate de membrii Cooperativei meșteșugărești 
din Lupeni relevă faptul deosebit de îmbucurător 
că principalii indicatori ai planului economic, afe- 

» rent primului semestru și lunii iulie, au fost depă- 
i șiți cu multe procente. Iată doar numai cîteva din 
, cifrele care demonstrează eficiența economică înre

gistrată, eficiență ce se măsoară în substanțiale de
pășiri în toate domeniile de activitate. Astfel, la 
producția marfă se înregistrează un plus de 24 la

> sută, la producția netă un plus de 20 la sută, iar la : 
beneficii un plus de 24 la sută. Sînt rezultate ce 
•vădesc o deosebită preocupare din partea Consiliu-

i lui de conducere al cooperativei, din partea tuturor 
membrilor cooperatori pentru ridicarea activității la 

., parametri calitativi superiori în toate sectoarele de 
sitauneă.' T/;.' T

• ■ Din acest unghi de vedere, în recenta adunare 
generală a reprezentanților membrilor cooperat >ri, 

'pe; linia unei exigente autoanalize, au fost eyidenți- 
âte cîteva din posibilitățile reale ce vor trebui puse 
■în valoare pipă; la finele anului, pentru ca suecese- 
le de acum să sporească sn mod vizibil; Au ;■ fast 
Evidențiate modalități și posibilități concrete de ac_ 

■țiune pe linia- ridicării continue a calității produse
lor șl, serviciilor, în diversificarea gamei de. _ produ
se și servicii ;.către populație (singurul indicator ce 

'prezintă mici rămîneri ir urmă), precum și pe linia 
extinderii muncii ,1a domiciliu. Au fost reliefate suc
cesele înregistrate de acțiunea de recuperare și va
lorificare a materialelor refolosibile, economiile 
•obținute asigurînd; executarea uhei producții su
plimentare în valoare de 3,1 milioane ■ lei. Această 
notă de exigență și angajare a caracterizat ipr 
țervențiile făcute de cooperatorii Ă. Cristea, 
P. Căldărar, Silvia Dosenciuc, Aurora Schmaus și 
Marin Durlă care au insistat în mod deosebit asu- 
pra problemelor legate de modernizarea capacită
ților de producție, de creșterea indicelui dfe calitate 
a prestărilor către populație, de întărirea ordinii și 
disciplinei în muncă, de eliniina-ea absențelor ne
motivate in producție și reducerea numărului de 
zile de concedii medicale. , A,:/ ,- '

■i., Sînt:.cîteva din problemele ce se vor afla în cen
trul atenției Consiliului de cinducere al cooperati
vei, probleme de a căror soluționare este legată rea
lizarea cu succes a saf’cinilbr ce. revin’in'idiima par
te a anului'unității și, bEfc.-înțeles; "a■'ai'lgâjamantu
lui asumat. Dealtfel și prrigrarhul de măsuri apiih 
baț de adunarea generală'sintotizează ambilia' și 
hotărîrea membrilor cooperativei „Strajă" din' Lu
peni ca în acest an jubiiiir, rezultatele 'muncii Tur 
să se situeze la înălțimea exigențelor puse de con
ducerea superioară de panid in fața tuturor colec
tivelor de oameni ai muncii.

J.

1

ferințelor de alegeri, aviiid 
semnificații deosebit de 
profunde în viața între
gii societăți. Vor avea loa 
dezbateri, în continuare, 
pe marginea dării de sea
mă a biroului organizației 
de bază sau comitetului de 
partid, asupra activității 
desfășurate de la' alegeri
le precedente oînă în pre
zent. Cu răspunderea sta
tornicită de mai mult 
timp în organizațiile noas
tre de partid vor fi dezbă
tute, de asemenea, pro
iectele de documente ale 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, care jalonează 
dezvoltarea patriei în anii 
următorului cincinal.

Pentru a asigura o dez
batere constructiva asu
pra Activității biroului or
ganizației de bază sau co
mitetului de partid, darea 
de ■ seamă trebuie să răs
pundă unor exigențe ca
litative majore. Analiza 
activității economico-soei- 
ale trebuie să fie- străbă
tută de un pronunțat spi
rit critic și autocritic, cu 
referiri concrete la stilul 
și metodele de muncă, fo
losite de organele și orga
nizațiile de partid în con
ducerea acestei activități. 
Reliefind principalele re
zultate- pozitive obținute în 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe primii trei ani ai 
cincinalului, și cu deosebi- ■ 
re- în 1984,. dările de seamă 

•- vor scoate-, im evidență ex
periența acumulată in so
luționarea problemelor ce 
s-au ivit pe parcursul a- 
cestei perioade, vor arăta

■ căile pe care s-a acționat 
. pentru îmbunătățirea rea

lizărilor. Prin această pris
mă; in mod ■ constructiv 
trebuie să fie evidențiate 
resursele interne ; insufici
ent valorificate, să fie cri
ticate neajunsurile eare au ’ 
condus la îămîneri în ur- , 
mă față de plan. In mod 
deosebit, in activitatea din ' 
domeniul extracției 
bunelul vor fi adus»

tico-educativ, pentru ca și 
aceste două lături impor
tante ale muncii și vieții , . , r_
de partid să fie pe deplin iedelor de documente ale 
integrate în îndeplinirea 
sarcinilor prioritare ale 
organizațiilor de bază. In 
acest context, este nece
sar să se acționeze pentru 
dezvoltarea democrației in
terne de partid și crește
rea participării comuniști-

dezbatere. cu referiri 
concrete — deficenț'ele din 
munca celor care nu au 
acționat’ suficient 'de stă
ruitor pentru valorificarea 
la maximum a capacități
lor de producție și a forței 
de muncă, asemenea cri
tici avînd menirea să con
ducă la afirmarea maturi
tății organizațiilor de par
tid, la întărirea capacită- . .
ții lor organizatorice și de lor la viața de organiza- 
conducere a vieții politice, ție, întărirea, controlului

ADUNĂRILE Șl CONFERINȚELE 
PENTRU DARE DE SEAMA 

Șl ALE6ERI 
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economice și sociale. Cu de partid, îmbunătățirea
aceeași răspundere . spori- ’ ‘ ‘ ______ —r- ___ .
tă este necesar să fie ana- eficienței discuțiilor indi- . ponența noilor organejcon- •
lizată și activitatea din viduaie, îmbunătățirea ducătoare, organizațiile de
toate celelalte sectoare ale muncii de primire în partid partid din Valea Jiului ca

de altfel din "întreagă ța-
_ ,__ —™ ______ Ță, vor Înregistra succese 

celorlaltor forme de acți- . de seamă îți îndeplinirea 
une ale muncii din^dome- sarcinilor ce vor fi trasate 
menea, dările de seamă vor *^e Congresul al XIII-lea,

Dezbaterile activității 
proprii, pe baza dării de 
seamă, și dezbaterile pro-

Congresului al XIII-lea al 
partidului vor fi urmate de 
alegerea noilor organe de 
partid. Sarcina de mare 
răspundere, de a face par
te din biroul organizației 
de bază, sau comitetul de 
partid, chemat să asigure 
conducerea pe mai depar
te ă vieții politice și econo- 
rriico-sociale trebuie încre- 

’ dințată celor mai destoi
nici comuniști, cu matu
ritate și experiență în 
munca de partid, cu o pre
gătire politică și profesio
nală corespunzătoare și o 
atiudine înaintată față de 
muncă și viață, care se 
bucură de stima și respec
tul colectivelor, fiind e- 
xemple de dăruire si ab
negație în înfăptuirea po
liticii partidului și statului, 

conținutului și creșterea Cu asemenea cadre în corn- •

economiei municipiului, 
punînd accent pe crește
rea răspunderii ' comuniș
tilor față de principalele 
sarcini ce le revin, de a 
contribui în mod - exem
plar la îndeplinirea planu
lui și angajamentelor, și .................. „—. -
de a dovedi o atitudine cupările din domeniul pro- partidului, tovarășul
înaintată față de muncă și pagandei, care trebuie să fiicolae Ceaușescu, în lu

mina cărora sînt prefigu- 
muniștilor, a colectivelor rate noi și mărețe izbînzi
de muncă Ia realizarea sar- în opera construcției so-
cinilor economice și la for- cialiste în frumoasa noas- 
marea omului nou, cu o 
înaltă conștiință socialis
tă.

și de întărire calitativă, a 
rîndurilor partidului, pen. 
tru- perfecț ionarea tuturor

niul ■ organizatoric. De ase.
llivxxcct, uai tic uș :«C«IUKI c : i

' cuprinde referiri la preo- de secretarul general al

societate. Pentru a stimu- contribuie în mai mare
la un exigent climat' de măsură la mobilizarea co-
dezbatere, analizele între- 

i prinse în dările de seamă 
vor trebui să poarte am
prenta gîndirii înaintate, a 
spiritului revoluționar, no
vator ce caracterizează or
ganizațiile de partid din 
Valea Jiului, să asigure ca-

de muncă la realizarea sar-

tră patrie, Republica So
cialistă România.

t V tLLCXt iHUlUJ., aci «oițjMiA,

drul optim valorificării i- 
nițiativelor comuniste, a 
propunerilor, ce vor , fi fă- 
cute în vederea peffecțic'- 
nării stilului și metodelor- 
de' muncă,! pentru " întări- 
rea necontenită a vieții in
terne de partid. Vor trebui; 
s.i fie puse in evidență noi 
posibilități de Îmbunătăți
re a activității din dome
niile organizatoric și poli-

plan raportează și minerii 
sectoarelor II și V din ca
drul cărora s-au remarcat 
brigăzile conduse de An
drei Antal, Dumitru Pa- 
răschiv. Ludovic • Repaș, 
Cornel Pilea și Constantin 
Chițoiu.

IPSRUEEM PETROȘANI
Colectivul de oameni ai 

muncii de la IPSRUEEM 
Petroșani raportează de
pășirea sarcinilor de , plan 
la principalii indicatori e- 
conomico-financiari pe pri
mele 8 luni'. Planul la pro
ducția marfă a fost depă
șit cu 5,8 milioane lei, iar 
productivitatea muncii 
calculată pe baza acestui 
indicator a fost depășită 
cu 2320 lei pe fiecare mun
citor. Producția globală 
realizată este cu aproape 
9 milioane lei mai mare 
decît cea planificată. Sor
timental, însemnate depă
șiri s-au înregistrat la 
stîlpi hidraulici (1653 bu
căți); armături de mină 
(155 tone); țevi f lansate 
(132 tone); plasă de sîrmă 
(96 tone) reparații capita
le la mașini și utilaje mi
niere în valoare de 755 000 
lei.

Printre secțiile și atelie
rele fruntașe ale întreprin
derii se numără S.S.H. 
Vulcan. Atelierul de repa
rații mecanice Livezeni, A- 
telierul reparații electrice 
iar dintre fruntașii acesto
ra îi amintim pe strunga
rii Nipolag Borbely, Aurel 
Ionescu, Dumitru Clorvîr- 
nache, pe lăcătușii din for
mația condusă de Ion Țu- 
fah și pe bobinatoarele din 
echipa condusă de Elena 
Falfi.

C’2 ’

CU PLANUL PE 8 LUNI 
ÎNDEPLINIT

(Urmare din pag. I)

G. CHIRVASÂ

Pentru valorificarea integrală a tuturor rezervelor, de materii prime energetice, 
minerii Lupeniului extrag cărbune cu utilaje moderne din cariera „Victoria". In imagi
nea alăturată un aspect de muncă din microcariera de la mina Lupeni.

I

I
., NOI SPAȚII COMBR- 
CIALE. in zona centru
lui civic al orașului Lu-1 
peni, unde de curînd a

• fosț deschis .magazinul 
-„Alimentară" la parte-, 
rul blocului 33, sînt în 
curs de mobilare noi 
spații pentru prestări de 
servicii. Este vorba des
pre o croitorie, o secție 
pentru reparații de ma
șini și utilaje casnice și; 
alte unități ale cooper.a-

ției meșteșugărești, toa
te amplasate la parterul 

. blocului 43, pe bulevardul
Păcii. (V.S.)

STUDIOUL ARTISTU
LUI AMATOR. Astăzi, de 
la ora 17, în sala artelor 
de la Casa de cultură din 
Petroșani -are loc în ■ ca- 

. drul „Studioului . artis
tului amator“ dezbaterea 
„Dansul tematic, expre
sie artistică a muncii și 
vieții*’
xemplificări practice 
formația de dans tema- . 
tic a casei de cultură.

0 nouă etapă de pregăti re 
pentru apropiatul aii 

de învătâmînt
- ducerile_școlilor 

naț 
dar 
toți 
din 
dțt 
ponsabilitate

(Urmare din pagina 1)

PIZZA. La numai do
uă săptămîni de la inău- 

. gurare, unitatea de pa
tiserie nr. 365 a I.C.S.A. 
și A.P. Petroșani, anunță 
cifre de încasări record, 
demne.de un vechi vad 
comercial. Noul sediu din 
centrul reședinței noas
tre de municipiu, cu do
tări moderne, a determi
nat mutații de substanță 
in activitatea unității,.al 
celor 16 lucrătoare co

in continuare e- ’. merciale conduse de Lu
cii creția Drăgan, In labora-

au „> țio- 
«eficient, 

'lucra- 
de la EG.C.I..-urile

Valea .Jiului au dove- 
receptivitate și 

în n
S-au realizat lucrări 
reparații curente Iii 
loare de.’503 232 lei. 
motive mai mult său mâi pu- 
țin obiective (lipsa unor 
materiale) nu s-au termi
nat reparațiile capitale de 
la școlile 2 Petroșani, 2 
Petrila și Bănită, unități
le l.G.O.L. avînd datoria 
să intensifice ritmul- (de 
fapt promisiunile ferme 
sînt doar pentru... 10 sep
tembrie’!). O atenție deo
sebită trebuie să se mani
feste si pentru efectuarea 
izolării teraselor (ia Școa
la generală 6 Petrila, dar 
si la altele), după începe
rea cursurilor, lucrările, 
este știut, stinjencsc. pro
cesul instructiv-educa tiv.

Noul an de învățămînt 
bate nu. numai la ușa șco
lilor, unde se pregătesc ma
nualele și materialul, didac
tic, ci si lâ cele ale elevi
lor care se înnoiesc, cu ti
ll iforme și își 
ghiozdanele eu cele nece
sare. Așadar, a început o 
nouă etapă în pTegătirea

perseverent, 
si echipele de

EG.C.Itrai al Partidului Comu
nist Român, Marii Adu
nări Naționale și Consiliu
lui Național al Frontului 
Democrației, și Unității So
cialiste, necesitatea obți
nerii unor rezultate supe
rioare în procesul instruc
tiv, în educarea prin și 
pentru muncă a tinerei ge
nerații care se află în uni
tățile de învățămînt din 
Valea Jiului, cele mai mul
te fiind noi, construite' 
dotate după Congresul 
IX-lea al partidului, '■ 
cea mai rodnicii etapă 
îriipliriiri 
nici.

O altă 
donată a 
tru noul .... . v .
6 constituie necesitatea ■ 
încheierii grabnice a re
parațiilor din școli și gră
dinițe 'și asigura rea . unor 
condiții’ optime de’. deșfȘ-j 
ș'urare a' activității. In ce-Ț 
•le'mai' multe șeoli . (1, 3, 4, ? 
5' ■ din Petroșani, - 3,. 5, ;gră-' 
dinița l' și’4 din l’etri'.a, .. 
Ip2; 3, 4. 5, ii din Vulcan, ' 
.1 și 2 Aninoasa. 1, 2; 3, 4, 
5 si 6 Lupeni) tot ansam
blul de lucrări (zugrăveli, 
vopsitorii, iniei reparații 
curente) s-a încheiat de 
mult timp deoarece și con- anului de învățămînt.

și 
al 

în 
de 

din istoria Romă-

importantă cobr- 
pregătirilor, pe n - 

ân de învățămînt

mente de pizza — a la 
Bulevard, Napolitana, 
Stagiune, ('apriciosa, pa
teuri și plăcinte cu car
ne, eu brînză, varză, di
verse prăjituri, (I.V.).

FOTBAL. Duminică, 2 
. septembrie, se dă startul 

și în campionatul jude- 
. țean de fotbal. In etapa 

inaugurală sînt progra
mate următoarele parti
de: C.F.R. Simeria — 
Măgura' Pui, Minerul 
Ghelar —- Minerul Te
ii tic, Minerul Aninoasa 
— C.F.R.' Petroșani. Pre- 
parâția /Petrila — Mine-

... res-
uncă.

de 
va- 

Din

pregătesc

rul Uricani,; Parîngul Lo- 1 
nea — A viatul Hațeg, I 
Constructorul' Hunedda- I 
fa — Minerul , Crișcior, | 
Dacia Hunedoara — Vo
ința Ilia, Minerul Băr- 
băteni — Streiul Sinie- 
ria Veche,".; ■:

De la ora 9,30 sînt pro
gramate meciurile jurtio- ( 
iilor, iar de la 11,15 vor J 
evolua seniorii.

Rubrică, realizată de 
Gheorghe BOȚEA

I 
I

I

torul patiseriei se pre
pară zilnic patru softi-

demne.de
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...23, 24, 25, 26 august. 
Zile de meritată odihnă 
pentru oamenii muncii 
din Valea Jiului și din 
întreaga țară. Zile în care 
toți am beneficiat de re
paus pentru a petrece 
clipe plăcute in mijlocul 

, familiilor noastre, la iar- 
I bă verde, pe cărărui de 
i munte sau la locurile de 
> agrement.

■ ț ...Zile de repaus pe ca- 
i re colectivul de mineri 

al sectorului IX de la 
I.M. Vulcan le aștepta cu 
mare ' nerăbdare pentru 
a executa o lucrare de 
o deosebită importanță 
pentru mină, pentru vi
itorul producției- Trebuia 
pus în .funcțiune noul 
flux de transport ; pe 

' benzi iie la orizontul 360 
' și totodată schimbat 

punctul de ’ încărcare a 
, cărbunelui in schip de la 

orizontul 480, la orizontul 
gceasta era' 

lăhiarea schi- 
puiuț de. la orizontul 480 
la orizontul .360 și schim
barea cablurilor late și 
rotunde de extracție de 
la puțul cu schip. Lucrări 
care necesitau o înălță 
pregătire profesională, 
iar de executarea lor în 
timp depindea producția 

ț zilelor următoare, viî-

1 orizon™f;.,«oi 
360. Pentru 

' ț ' necesară Iar, 
! ’

■

Un gest..;
Ani fost deunăzi marto

rii unul gest ' de nu poate 
trece’ neobservat. "in ăutot 

. . btizul de Urieani, arhiplin, 
, un tînăr, să tot li avut 

.. vreo 25 de ani, se apleacă 
.și ridică un obiect de jos.

. .Nu-1 vede nimeni ce a ri- 
V , dicat. Ar fi putut foarte 

bine să-l ascundă. Dar n-a 
făcut-o ! Deodată vocea

. lui se face auzită de toți, 
cei prezenți: . „A pierdut 

' . cineva un ceas’?". între
barea este repetată de mai 
multe voci.'. Păgubașa, o fe- 
jneie în vîrstă, mulțumește 
eu lacrimi în ochi.. Tînărul 
ii înmînează ceasul, cu o

, . mină firească, obișnuită. 
Șe vedea că nit tace pen-

. tru prima dată'. acest gest
. de omenie și ținută etică.

N-am reușit să-i aflăm nu
mele. Insă oricare ar fi 
el, este purtat cu cinste și 

. demnitate !
C. G.

I 
I
I
II

au pus mai presus
ca, Mihai Jurj, Ion Guță, 
Gheorghe Mitranu și Eu
gen Carpati sinț doar 
cîțiva din cei care au 
lucrat ore in șir fără să 
simtă oboseala pentru a 
putea să termine ce'și-au 
propus la timp, Să /roată 
începe probele tehnolo- 

' sice-
zent, puhind mai presus Ce importanță are a-

toarele succese. Șeful sec
torului IX, ing. loan 
Ttrea a format o echipă 
din 38 de lăcătuși care 
să lucreze în schimburi 
prelungite, pentru execu
tarea acestor lucrări. încă 
din primele ore ale di
mineții zilei de 23 Au
gust, toți au răspuns pre-

ÎAit-ii, 13 august 1984, megafonul Stației C.F.R. 
Petroșani a anunțat: „l.a linia 3 sosește trenul 2702, 
condus pentru uftima oară de mecanicul Urechiatu 
losif, caro iese, astăzi, la pensie" și, în continuare 
cîteva date biografice. Era ultimul tren in cei 27 de 
ani de cînd mecanicul Ureeheatu Iosif conduce tre

muri de călători; - ,
Pe peron îl întîmpinau foștii colegi de niuncă, 

membri familiei, prietenii, cunoscuții. La coborire de 
pe locomotivă brațele i-au fost încărcate cu: flo^i, 
iar cel prezenți i-au cîntat „Mulți ani trăiască*! In 
admirația publicului călător. •

Festivitatea din gară a fost precedată de un: alt 
moment emoționant — la Remiza de locomotive, 
cînd în prezența a peste 80 de mecanici, i s-au la
minat un buchet de flori și tradiționalul baston;: în
soțite de cuvinte de laudă din partea conducerilor 
Regionalei Timișoara, a Depoului Simeria și a Remi
zei Petroșani, precum .și a colegilor care l-au 'Cu
noscut și apreciat în cei 30 de ani, de cînd este me
canic la Remiza Petroșani. ., '■■■ ■. ; ■

Cu ochii scăldați în lacrimi, după ce a mulțu
mit tuturor pentru cuvintele frumoase ee au fost 
adresate, mecanicul losif Urechiatu s-a destăinuit: 
„Am cunoscut treptele afirmărili odată cu țara.- Am 
trăit anii reconstrucției;1 muncind pe locomotiva cu 
abur și am simțit din plin perioada modernizării, - 
odată cu noile locomotive Diesel și electrice. Pe cei 
care rămîn în locul meu îi așteaptă un viitor . mi
nunat". ■ ■ ' S

Au fost cuvinte sincere și pline de adevăr din 
partea omului și comunistului losif Urechiatu, me
reu exemplu de corectitudine și seriozitate, care a 
format multe generații de mecanici și căruia noi îi 
purtăm cele mai câlde simțăminte de recunțiștipță. -

Eugen . ROGOJANU,*' 
mecanic locdmâlivâ

cuvint, îmbunătățirea 
transportului pe orizon

tală și verticală/
Alături de lăcătușii 

conduși de Șarodi Fran- 
cisc la terminarea lucră
rii la timp au participat 
si electricienii Ioan Fu- 
garu, Ludovic Gheți, Iu
lian H osca și Viorel lane 
din echipa condusă de 
loan Cizmaș, care au a- 
sigurat funcționarea ins
talației de semnalizare și 
reglajele la mașina, de 
extracție. Au mal fost 
prezenți la datorie sing. 
Iosif Marta și Ladislau 
'Firea și maistrul Albert 
Farcaș, care au 
nat și îndrumat 
ortacilor lor.

■ Dacă întreaga produc- 
' i se

- . - Pe
puțul cu schip de la ori
zontul 360, este meritul 
acestor harnici oameni, 
care au pus mai presus de 
toate munca pentru ca a- 
eeastă importantă insta
lație să funcționeze ire
proșabil. Prin prinosul 
muncii lor. acești minunați 
muncitori de la sectorul 
IX au înțeles, să dea so
cietății tot ceea ce pu
terile le permit. •

Gheorahe BOȚEA

coordo-
muncă

interesele colectivului din 
care fac parte, decît in
teresele personale.

Au urinat ore de în
cleștare, de muncă tita-

urmă au ieșit
tori acești minunați oa
meni care și-au lăsat fa-

munca;
îmbunătățirea

Cît primești, cît dai societății ?
ceastă lucrare pentru 
mina Vulcan ? Aproape 
2000 tone de cărbune ex
tras zilnic (ceea ce re
prezintă circa 40 la sută 

nieă din care in cele din din producția minei) sint
7 . ' ') învingă- preluate direct de la a- -

■ ' ‘ bataje de către fluxul de ® minei Vulcan
—. - transport pe benzi) des- . . extrage in prezent

miliile acasă și s-hu pre- congestionarea trgșnspor-
tului de la orizontul 480;

lor reducerea numărului de
locomotive de pe acest
orizont cu 10 și cu 500 de

zentat la datorie, înțele- 
gînd că de munca l— 
din aceste zile de repaus 
depinde producția viitoa
re a minei. Șeful de e- 
chipă Francisc Șarodi 
împreună cu lăcătușii Ni- 
colae M. Moldovan, Nico- 
lae Stoica, Laurehțiu Mi- 
cloș, Ștefan Pojoni, . A- 
lexandru Șarodi, Pavel 
Rimei, Constantin Doi-

vagonete. Totodată, pe 
puțurile 7 Noiembrie și 
4 orb nu se mai face ex
tracția cărbunelui intre 
orizonturile 360 și 480, 
ele rămînînd ‘numai pen
tru transport de materi
ale si personal. Intr-un Atitudini

1

(Urmare din pag. 1)

I o mindrie ■nedisiiuulală,
I. sărbătoreau . un . event-

. merit deosebit: cîștigarea 
locului 1 în întrecerea so-

i cialistă a sectoarelor de
■ investiții ale Combinatu-
> lui minier.

— Ne apropiem de 70 
■ț , ml dejiășiri la investiții, 
I iar la pregătiri avem plus
1 peste 1000 mc, ne încli-
I noștința șeful de brigadă
I Gheorghe Stoica.
' August va adăuga a Iți 
| 20 ml ia investiții și 20
Iml la pregătiri; succesul 

constituie așadar o pre- 
• zență familiară in gale-
I riile și lucrările secto-
I rului. Cu vreo doi ani
I in urmă, planul șchiopă-
]' ta totuși. A fost numit
Ișef de sector ing. loan 

Șolga, un ambițios, un 
. „dur” la prima vedere,

în fond un bun profe-
I - sionist, un suflet gene-
' rbs. Ac’eiași oameni, bla-

zați odinioară, sint acum
i pe podiumul de onoare.'

Lucrările de calitate, executate înainte de teimen, constituie o ca »e cie vizită, 
care ii recomandă ca buni meseriași pe lăcătușii din echipa de „confecții metali
ce" (condusă de loan Modasz), din cadrul atelierului electromecanic al I.M. Lo- 
nea. Foto: T. ALEXANDRU

1r. 131 ■■
■ ''' it ' '

-Am mizat de la în
ceput pe mecanizare: Cu 
o combina de înaintare' 
muncește grupa lut Dinu. 
iȘăsiăse,- loan Căploiu si 
ortacii > săi o vor repline 
în curîrid iii funcțiune pe 
cea de a doua. Benzile 
transportoare asigură

schimb' în brigada ' lui 
Stoica.

— l.a DHja sint de la 
redeschiderea ■ uimei,-la 
investiții ani 23 de ani. > 
E greu sa sudezi uti co-- 
lecfii-, "dar ■ ihefită ostenea-" 
la. Iii schimbul meu mai 
sint mureșantil Ghearghe

ți-e mai mare dragul să-i 
satuți.. Sint oaipenr ade- 
vărați. I > . ‘■

■ Pal. a fost cjectrician, 
Cioroga — lăcătuș,: ei nu 
sint insa singurii mineri 
ftolicalifie.ați din sector. 
Stăpînirea noilor utilaje 
a impus policalificarea.

I

Agil, sărea din creangă 
în creangă," pînă cînd, din 
vîrful castanului, slobozi 
atacul decisiv. -■ -

— Da, tu, cite bunicu
țe și cîți tataie ai ?

— Cite doi, pară scurt 
și candid, din scuar, ad
versarul său.

Pentru o clipă, argumen
tele învingătorului prezum
tiv traversară un gol de 
aer.

— Ei, bine, eu am trei 
bunicuțe și un tataie, ră
bufni totuși triumfător.

— Imposibil, ținti „arti
leria" de la sol.

— Ba da. Aveam înainte 
doar două bunicuțe și un 
tatie. Acum doi ani. la 
nunta mamei mele, am mai 
căpătat o bunicuță, 
nu mi a plăcut, că m-a 
tras de urechi. Și tata, ăla 
adevăratu’, cînd m-am in- 
tîlnit cu el în vacanță, mi-a 
zis că nu e bunicuța mea.

— Ai și doi tați ?
— Am, ripostă din o- 

bișntiiuța, dar parcă obo
sit de-un drum lung, fără

Mie

i 1 e m a
întoarcere, piciul ■ din 
castan. .. ..

— Imposibil, morptăi 
„leatul" lui, lopătînd • cu 
furie castelul de nisljj u- 
med, ridicat, cu atîta 'tru
dă, împreună.

— Nu-i nimic, oftă îm
bunat celălalt, examinîn- 
du-și julitura căpătată la 
coborjre. Vom face altul 
și mai frumos.

— Dar, cum e să ai doi 
tați7v« , .

— Lasă necazurile as
tea în seama celor mari. 
Deocamdată, să ne jucăm 
de-a viața.

— Ca cei mari ?
— Nu, nu. Mai frumos. 

Tu vei fi prietenul meu 
adevărat pentru totdeau
na. Vrei ?

O pală de vînt purtă, 
ca pe o frunză de toamnă, 
afirmația entuziastă a ce
luilalt. Castanul fremătă 
o vreme, apoi rămase țin
tuit în razele leneșe ale 
sfîrsitului de august

. Saver NOIAN
■ .1
fa.I r
r

transportul ■ continuu. Am' 
declarai război perma
nent nemotivatelor, ordi
nea s-a instaurat la locu
rile de muncă, s-a îmbu
nătățit aprovizionarea cu 
materiale, asistența teh
nică pe toate schimburi
le nu mai este un dezi
derat, ci o realitate.

Cei buni s-au ales, a- 
cordul global și primele 
rezultate bune i-au am
biționat, Plastic ne ex
plică această metamor
foză Petru Pal, șef de

Cioroga, cel mai 
vîrstă din sector Șl mol
doveanul Ion Băjenaru, 
care a împlinit 21 ele ani. 
Deci, din diferite colțuri 
de țarii, dar în galerie 
vorbim limba comună a 
muncii. Cină am venit din 
Covasna, am avut un con
sătean. După un timp, 
cînd îl întilneam pe stra
dă, întorceam capul. Mă 
făcuse de rușine, pără
sise mina. Or, pe ortacii 
ăștia cti mei, din schimb, 
cllu brigadă, din sector.

Cu. combina au lucrat pi
uă nu demult, acum li 
s-a încredințat o lucrare 
complexă, specială, de. 
care depinde viitorul pro
ducției minei, amenaja-. 
rile la circuitul. puțului 
centru, orizont 300, cons
truirea unui siloz, a unui 
suitor, armările, betonă- 
rile trebuie să fie de 
calitate, de aceea au țost 
aleși ei, ,

— Muncești bine și cu 
rost, eiștlgi bine, conchi
de Pal. In ultimii doi ani

în fiecare lună am primit șui Nicolae Ceaușeșcu, 
peste retribuție de la vom raportaîndeplihi- 
10 'pma. la ' 45 procente. rea și depășireaț,. planu- 

' ^ .Măi 'sint.și ălte. bri- lui anual incă înainte dă 
găii ibune, intervine sing, 
loan ' Nbe.șa,‘i. locțiitorul 
șefului 'de sector. Cuvin
te de laudă se pot adresa 
brigăzilor lui Dinu -Năs- 
tase, Laszlo David, Ioan 
Căploiu, Al. Levay, maiș
trilor Ștefan Petrea, Mi
hai Cacoveănu, lacob Teo
dor, topograf ului Al. ba
zar, subalternilor săi Ște- 
făii Zipperfeni,' Ghegrghe 
Pană și citor altora. ■

— Comuniștii, ceilalți 
oameni Idin. ^vigăzi s-au. 
eonsultat . zilele trecutei 
și au hotărît >rînnotrea 

’angajameniului in între- 
cerea ' socialistă, conchi
de n'tlndru șeful' de . sec
tor, in cinstea ceiUi-de-al 
Xlll-lea Congres al parti
dului, ca un prinos de 
recunoștință față de gri
ja, și atenția eu care sin- 
tem înconjurați de' con
ducerea de partid și de 
ștat, personal de tgvară-

10 'pînă la .45 .procente.' rea și depășire®,- planu-

19 noiembrie, '. ' ",
lată, intr-adevăr, un 

„arbore” care-și Page 
suculenta sevă ‘din trans
pirația brațului și- frun
ții, este intr-adevăr ar
borele conducerii colec
tive, în cel mai democra
tic sens, al profundei 
conștiințe, care-și res
pectă condiția de pro
prietar și beneficiar al 
muncii sale. Ginduiile 
noastre de cinstire a 
vredniciei șl atașamentu
lui prin fapte la cauza 
partidului primesc un co- 

. rolar cu proporții de 
simbol din partea șefu
lui de schimb Petru Pal.

— Nu uitați, tovarășe 
- inginer. Mline vin cu bă

iatul meu cel mare. A 
terminat industrialul, vrea, 
să devină miner, Și nea
părat la Dilja, la .investi
ții. li place și lui cinstea 
de a fi salutat cu r

>

I
I

respet. |
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că rezultatele bune obținute în primul semes
tru de unitățile fruntașe demonstrează e- 
xistența unor mari posibilități de reducere a 

1 consumurilor — și s-a cerut ca, in spiritul a- 
nalizelor efectuate, să se treacă cu mai mul
tă operativitate și fermitate la aplicarea mă
surilor stabilite în acest domeniu.

Comitetul Politic Executiv a examinat, in 
continuare, Raportul privind utilizarea mași
nilor, utilajelor și instalațiilor din industrie, 
construcții și transporturi în semestrul I 1984. 
Analiza a scos in evidență faptul că, acțio- 
nînd in spiritul orientărilor și indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, colectivele u- 
nor unități dintr-o serie de ramuri ale econo- 

. i miei naționale au obținut, in semestrul I 
1984, unele rezultate pozitive în utilizarea ma
șinilor, utilajelor și instalațiilor, deși nu peste 
tot a fost realizat integral nivelul planificat. 

: Pornind de la aceasta, Comitetul Politic E- 
. xecutiv a cerut ministerelor, centralelor in

dustriale și întreprinderilor sâ ia toate măsu
rile pentru a asigura, in semestrul II al aces
tui an, creșterea substanțială a indicilor de 

; utilizare a mașinilor, a instalațiilor din toate 
1 ramurile economiei naționale. Totodată, ți- 

nind seama de numărul incă ridicat al mași
nilor și utilajelor refolosite, s-a stabilit ca, 
in cursul trimestrului IV, să se clarifice com
plet situația acestora, astfel incit în anul 
1985 toate aceste mașini și utilaje să fie 
introduse in circuitul productiv și folosirea la 

' întreaga lor capacitate. S-a subliniat că prin 
folosirea corespunzătoare a capacităților de 
producție extistente poate fi obținut un im
portant spor de producție și s-a cerut mi
nisterelor, centralelor industriale și tuturor 
unităților productive să asigure, printr-o bună 
organizare a muncii și a proceselor tehnolo
gice, prin întărirea ordinei și disciplinei, creș
terea continuă a indicilor de utilizare a tu
turor mașinilor și instalațiilor din toate 
sectoarele de activitate.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
Raportul privind îndeplinirea planului pro
ductivității muncii în industria "republicană, 
construcții-montaj și transporturi, în sems- 
irul I 1984. A fost relevat faptul că, datorită 
măsurilor întreprinse in primele șase luni ale 
anului, s-au înregistrat - față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut - creșteri ale 
productivității muncii in aproape toate ra
murile economiei naționale. In acest sens, 
s-a arătat Că întregul spor de producție mar
fă, realizat față de semestrul I 1983, pe an
samblul Industriei republicane, a fost obți
nut pe seama sporirii productivității mun
cii.

Totodată, s-a apreciat că, in acest dome
niu au continuat să se manifeste o serie de 
lipsuri, care au făcut ca planul sporirii pro
ductivității muncii, pe primul semestru al a- 
nului, să nu fie in întregime realizat. Criti- 
cind această stare de lucruri, Comitetul Po
litic Executiv a cerut ministerelor, centralelor 
și întreprinderilor să asigure toate condițiile 
pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor cu
prinse in Programul privind creșterea mai 
accentuată a productivității muncii. Aceas
ta impune să se acționeze, in continuare, cu 
mai multă hotărire pentru folosirea largă a 
tehnologiilor moderne, îmbunătățirea struc
turilor de producție prin sporirea, în ritm 
susținut, a sortimentelor cu un inalt grad de 
tehnicitate, extinderea mecanizării și auto
matizării proceselor de fabricație, utilizarea e- 
ficientă a tuturor capacităților, întărirea or
dinii și disciplinei, aplicarea mai fermă și 
generalizarea acordului global, folosirea de
plină a timpului de lucru, ridicarea califi
cării și perfecționarea pregătirii profesionale 
a întregului personal muncitor.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut Raportul privind îndeplinirea planu
lui costurilor de producție în industrie, pe 
primul semestru al acestui an. S-a apreciat 
că, față de semestrul I al anului 1983, in pe
rioada 1 ianuarie- 30 iunie 1984, în indus
tria republicană, majoritatea ministerelor și 
cea mai mare parte a județelor, au obținut 
economii atit la cheltuielile totale, cit și la 
cele materiale. S-a constatat insă că, in pri
ma jumătate a acestui an, pe ansamblul in
dustriei republicane, nivelul planificat al 
costurilor de producție n-a fost realizat. Por
nind de la această situație, Comitetul Po
litic Executiv a cerut ca, și in acest domeniu 
deosebit de important al activității _ econo
mice, ministerele, centralele și unitățile in
dustriale, organele de partid și de stat să 
ia măsuri hotă rite care să asigure, în lunile 
următoare, reducerea mai accentuată a chel
tuielilor de producție, Incit, pină la sfirșitul 
anului, să se asigure, in toate ramurile și 
in toate întreprinderile intrarea in normal și 
încadrarea în prevederile stabilite privind 
reducerea costurilor de producție.

Comitetul Politic Executiv a analizat, de a- 
semenea, Raportul privind realizarea bugetu
lui de stat, a planului financiar centralizat 
și a celorlalte planuri financiare pe semes
trul I 1984, precum și măsurile pentru reali
zarea integrală a indicatorilor financiari pe 
întregul an. S-a apreciat că in această pe- 
rioact s-au obținut, în continuare, o serie 
de rezultate pozitive in realizarea bugetului 
de stat și i planului financiar centralizat, 
ceea ce a permis desfășurarea in bune con-

diții a finanțării obiectivelor și sarcinilor pre
văzute in plan. Totodată, s-au manifestat u- 
nele neajunsuri, atit in ce privește realizarea 
integrală a unor surse de venituri, cit și in 
utilizarea fondurilor prevăzute, îndeosebi pe 
seama nerealizării investițiilor și a exportu
lui. S-a cerut guvernului, Ministerului Fi
nanțelor și organelor financiar-bancare să 
exercite un control permanent și riguros asu
pra modului de execuție a indicatorilor pre- 
văzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, să 
acționeze pentru aplicarea unui regim sever 
de economii in toate domeniile, pentru întă
rirea ordinii și discipline! in utilizarea fon
durilor, astfel incit și in acest domeniu să se 
obțină, pină la sfirșitul anului, o îmbunătă
țire radicală a activității.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
Raportul cu privire la ponderea activității de 
transport în cheltuielile materiale de produc
ție. In legătură cu aceste probleme s-a sub
liniat că, pe total, s-a obținut o anumită re
ducere a cheltuielilor de transport. Cu toate 
acestea, insă, ponderea cheltuielilor de 
transport, pe ansamblu, se menține incă 
la un nivel ridicat - ceea ce impune ca atit 
in cadrul ministerului de resort, cit și in ce
lelalte ramuri și sectoare de activitate să se 
acționeze cu fermitate pentru reducerea a- 
cestor cheltuieli. Comitetul Politic Executiv a 
stabilit să se întocmească un studiu temeinic 
care să cuprindă măsuri concrete pentru re
ducerea substanțială, incă din acest an și in 
planul pe 1985, a ponderii cheltuielilor de 
transport in totalul cheltuielilor materiale de 
producție.

In continuarea ședinței a fost prezentat 
Raportul privind participarea delegațiilor de 
peste hotare la manifestările organizate cu 
prilejul celei de-a 40-a aniversări a revoluți
ei de eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă.

S-a subliniat că acest eveniment deosebit 
de important din viața poporului nostru - 
la care au participat 158 de delegații din 
112 țări, ,de partid și de stat, guvernamen
tale, ale partidelor comuniste, socialiste, so- 
cial-democrate și altor formațiuni politice și 
mișcări de eliberare națională - a constituit 
o vie ilustrare a înaltului prestigiu de care 
se bucură pe arena mondială România so* 
cialistă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a bu
nelor raporturi de prietenie și colaborare ale 
partidului și statului nostru cu toate țările 
lumii, indiferent de orînduirea lor socială, cu 
partidele comuniste și muncitorești, alte par
tide și formațiuni politice democratice de pe 
toate continentele.

Comitetul Politic Executiv a adresat, și în 
acest cadru, cele mai calde mulțumiri tutu
ror oaspeților noștri la marea sărbătoare na

țională, precum și șefilor de state, guverne și 
partide care au trimis reprezentanți și de
legații la manifestările prilejuite de cea de-a 
40-a aniversare a înfăptuirii actului istoric de 
la 23 August 1944.

Comitetul Politic Executiv a dat o deosebi
tă apreciere intilnirilor și convorbirilor pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 
precum și ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului nostru le-au avut cu 
șefi de state, cu prim-miniștri și viceprim- 
miniștri, cu conducătorii delegațiilor țărilor 
socialiste, precum și cu conducătorii tuturor 
delegațiilor participante. In cadrul convorbi
rilor, o atenție deosebită s-a acordat pro
blemelor privind dezvoltarea relațiilor bila
terale, îndeosebi a schimburilor comerciale și 
cooperării economice, identificindu-se noi 
posibilități pentru lărgirea colaborării in 
toate sectoarele, corespunzător stadiului 
înalt de dezvoltare a economiei noastre na
ționale, a creșterii competitivității produse
lor românești pe piața externă. Pornind de la 
înțelegerile și acordurile convenite, Comite
tul Politic Executiv a stabjlit ca, în cel mai 
scurt timp, să fie elaborat? programe de mă
suri in vederea concretizării și realizării în 
practică a celor stabilite în cadrul intilnirilor 
și convorbirilor care au avut loc cu acest pri
lej-

In cadrul ședinței tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare asupra 
vizitei de stat efectuate în țara noastră de 
tovarășul Li Xiannian, membru al Comitetu
lui Permanent al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, președintele Republicii Populare 
Chineze.

Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită 
apreciere convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Li Xiannian, care se 
inscriu, prin rezultatele lor rodnice, ca o no
uă contribuție de seamă la întărirea priete
niei și conlucrării .dintre țările, partidele și 
popoarele noastre, la cauza generală a so
cialismului și păcii.

Comitetul Politic Executiv a aprobat intru 
totul rezultatele noului dialog româno-chi- 
nez la nivel înalt și a indicat guvernului, mi
nisterelor, celorlalte organe centrale să ia 
toate măsurile ce se impun pentru realizarea, 
în cele mai bune condiții, a înțelegerilor con
venite, a obiectivelor de colaborare prevă
zute, care asigură amplificarea șj aprofunda
rea, in continuare, a conlucrării multilaterale 
dintre România și Republica Populară Chi
neză, dintre partidele și popoarele noastre.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a soluționat, de asemenea, probleme 
curente ale activității de partid și de stat.

ACTUALITATEA îN LU/MF
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preș). — Asociația 
marca — România 
ganizat o adunare

Adunarea a fost
de un bogat program ar
tistic prezentat de ansam
blul folcloric al asociației.

(Ager- 
Dane- 

a or* 
festivă, 
urmată

nire la care au participat 
funcționari superiori din 
Ministerul peruan al rela
țiilor externe, din partea 
altor ministere și institu
ții guvernamentale.

☆

■ ■» ☆

LUANDA 29 (Agerpres). 
— La sediul Ligii angoleze 
de prietenie și solidarita
te cu popoarele (LAASP) 
din Luanda s-a deschis ex
poziția documentară 
fotografii „Imagini 
România".

de 
din

BEIJING 29 (Agerpres). 
— Ministerul Apărării Na
ționale al R.P. Chineze a 
organizat, la clubul unei 
mari unități militare din 
municipiul Tianjin, un mi
ting al prieteniei chinezo- 
române. -

☆
☆

(Ager-
Româ- 

organi- 
zat, Ia Monrovia, o festi
vitate la care au participat 
oficialități liberiene, mem
bri ai corpului diploma
tic. '

MONROVIA 29 
pres). — Ambasada 
riiei din Liberia a

La Copenhaga și 
de Janeiro a avut loc

Rio 
inau

gurarea de „Săptămîni ale 
filmului românesc**, la 
Budapesta — un concert 
al orchestrei de cameră a 
Filarmonicii „George E- 
nescu** din București, la

Tarnobrzeg, în R.P. Polo
nă — o adunare festivă .și

T . ° expoziție de artă popu-LIMA 29 (Agerpres). — ). , , ■ tara romaneasca.Ambasada țării noastre la
Lima a organizat o întîl- ’ (Agerpres)

■ PRAGA. La Banska 
Bistrica a avut loc o ma
re demonstrație a oameni
lor muncii și a tineretului, 
prin care s-au încheiat ma
nifestările consacrate ani
versării a 40 de ani de la 
Insurecția națională slo
vacă. Luînd cuvîntul cu 
acest prilej, Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R.S. Cehoslovace, 
a subliniat că Cehoslova
cia socialistă este un stat 
înfloritor, care se dezvoltă 
pe o bază economică trai
nică.

■ LUSAKA 29 (Ager
pres). — O reprezentanță 
a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei va fi 
deschisă în curind la Lu
saka, în baza înțelegerii 
stabilite între președinte
le Zambiei, Kenneth Kaun- 
da și Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei.

■ NAȚIUNILE UNITE. 
— Comitetul J.N.U. pen
tru decolonizare a adop
tat o rezoluție care sub
liniază necesitatea respec
tării prevederilor Decla-

rației cu privire la acor
darea independenței țări
lor și popoarelor coloniale, 
problemă care va fi în
scrisă și pe agenda celei 
de-a 39-a sesiuni ordinare 
a Adunării Generale.

■ BRUXELLES. Ni
velul șomajului a atins în 
Belgia, în luna iulie a.c., 
14,8 la sută din forța de 
muncă a țării, potrivit ul
timelor statistici date pu
blicității la Bruxelles.

■ ROMA. — Potrivit ți
nui studiu al Fondului Mo
netar Internațional reluat 
de agenția italiană de pre
să ANSA, dintre țările 
Europei occidentale Is
landa a avut, în primul 
trimestru al acestui an, 
cea mai ridicată rată a 
inflației — 63,6 la sută — 
față de aceeași perioadă 
a anului trecut. Creșterea 
prețurilor bunurilor de 
consum a fost, în cele 
trei luni care fac obiectul 
analizei F.M.I., de 18,7 la 
sută în Grecia, compara
tiv cu primul trimestru al 
anului 1983, de 12,1 lă su
tă în Italia, 11,9 la sută 
în Spania și 10,1 la sută 
în Irlanda.
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Începînd cu data te 1 septembrie

întreprinderea de Trans
porturi Auto Hunedoara 
— Deva, introduce; înce
pînd cu data de 1 sep
tembrie 1984, sistemul de 
„AUTOTAXARE“ pe toa
te traseele de autobuze 
deservite de unitățile din 
subordine.

De la această dată, 
conducătorul auto nu mai 
posedă bilete de călăto
rie spre vînzare în auto
buz.

Biletele pot fi procu
rate de la autogări I.T.A. 
(cu rezervare de locuri 
pe bază de diagrame) și
anticipat de la punctele cursa respectivă, va plă- 
de vînzare din localități- ti o amendă de 100—250 
le prin care circulă curse- lei.

le de autobuze (maga
zinele comerțului coope
ratist și de stat, O.J.T., 
unele halte C.F.R.), care 
vor fi marcate cu in
scripția „Aici se vînd 
bilete pentru autotaxare 
I.T.A.".

Călătoria în autobuz 
este valabilă după com
postarea biletului la a- 
paratele montate pe ra
ma geamurilor sau ștam
pila aplicată de șofer. 
Călătorul găsit fără bi
let sau cu biletul necpm- 
postat sau neștampilat la

I 
I 
I
I 
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stimați călători

Nu neglijați, cztmpărați bilete anticipat!
Nu urcați în autobuz fără bilet!
Fiți exemplu de corectitudine!
Determinați și pe ceilalți călători să corn-

NI

posteze biletul I
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