
Comitetului Politic
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA !

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a avut loc, vineri 26 
octombrie, ședința Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, a fost examinat și a- 
probat proiectul de Decret privind redu
cerea prețurilor la produse, piese și sub- 
ansamble executate în industria orizon
tală, la produse finite și piese de schimb, 
precum și modificarea prețurilor la unele 
produse asimilate în țară.

Comitetul Politic Executiv a analizat și 
aprobat, de asemenea, propunerile cu 
privire la reducerea nivelului dobînzi- 
lor'încasate și plătite de bănci.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și adaptat propunerile eu privi
re lâ cursul leului față de valutele altor 
state.

In același timp, Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat și aprobat propunerile 
privind perf'^ționarea sistemului de sti
mulare a oamenilor muncii și a întreprin
derilor în obținerea de beneficii suplimen
tare.

In legătură cu toate aceste probleme, 
Comitetul Politic Executiv a adoptat o 
hotărîre, care se dă publicității.

In continuare. Comitetul Politic Exe
cutiv a dezbătut propunerile privind a- 
cordarea unor facilități și garanții per
soanelor fizice și Juridice străine la rea
lizarea de operațiuni specifice și de inves
tiții în cadrul zonei libere Constanța-Sud, 
precum și în utilizarea pentru tranzitul de 
mărfuri a Canalului Dunăre — Marea 
Neagră. S-a-evidențiat că aplicarea aces
tor măsuri va duce la intensificarea tran
zitului de mărfuri prin porturile româ
nești și la dezvoltarea colaborării dintre 
organizațiile specializate din țara noastră 
și firmele st’ ine. Comitetul Politic Exe
cutiv a indicat organelor centrale cu sar
cini în acest domeniu să creeze toate con-

v __

dițiile pentru utilizarea cu eficiență maxi
mă a complexului portuar Constanța-Sud 
și a Canalului Dunăre — Marea Neagră. 

Comitetul Politic Executiv a examinat, 
de asemenea, stadiul actual al campaniei 
agricole de toamnă și a adresat lucrăto
rilor ogoarelor, tuturor oamenilor muncii 
de la sate chemarea de a depune, în con
tinuare, toate eforturile pentru încheierea 
grabnică a recoltării porumbului, 
sfeclei de zahăr, strugurilor, le
gumelor și a celorlalte culturi, pentru ca 
nimic din recolta bună a acestui an să 
nu se piardă, ca totul să fie strîns și depo
zitat în cele mai bune condiții, pentru li
vrarea integrală a produselor prevăzute 
la fondul de stat, pentru urgentarea tu
turor lucrărilor ce se impun în vederea 
asigurării unei baze solide producției a- 
gricole a anului viitor.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la vizita de stat efectuată, împreu
nă cu tovarășa Elfcna Ceaușescu, în peri
oada 15—17 octombrie, în R.F. Germania, 
la invitația președintelui Republicii Fede
rale Germania, Richard von Weizsacker.

Aprobînd rezultatele vizitei, Comitetul 
Politic Executiv a apreciat că aceasta se 
înscrie în cadrul politicii generale a 
României socialiste de dezvoltare a rela
țiilor sale cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială, inclusiv cu 
statele capitaliste dezvoltate, în spiriul 
principiilor coexistenței pașnice. Vizita a 
prilejuit examinarea posibilităților, căilor 
și modalităților de dezvoltare și diversi
ficare a raporturilor de colaborare și co
operare dintre cele două țări, în domeni
ile economic, tehnico-științific, cultural 
și în alte sfere de activitate, pe baza de
plinei egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității naționale.

«Continuare în pag. a 4-a)
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< omite tului

Executiv ai C. C. ai P. €• R 
cu privire ia noi masuri de perfecționare a 
aplicării mecanismului economico-financiar, 

reducerea dobînziior și stabilirea unor limite 
maxime ale rentabilității la o serie de produse, 

stimularea oamenilor muncii și a 
întreprinderilor pentru creșterea productivității 

muncii, introducerea progresului tehnic, 
ridicarea calității produselor, reducerea 

costurilor și sporirea mai accentuată 
a eficienței economiceComitetul Politic Execu- țional și ridicarea, petiv al C.C. al P.C.R., ana- ceastă bază,, a nivelului lizînd activitatea desfășu- de trai al întregului po- rată în cursul actualului por. cincinal, a constatat că, " în această perioadă, prin aplicarea hotărîrilor Congresului al XII-lea și o- rientărilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-au obținut rezultate remarcabile în îndeplinirea sarcinilor de plan* în utilizarea cu randament sporit a potențialului mate- integrale a rial, tehnic și uman, în creșterea venitului na-

a-
O atenție deosebită a fost acordată de conducerea partidului, personal de tovarășul N i c o l a e Ceaușescu, examinăriisistematice, cu fiecare minister și sector în parte, a activității desfășurate pentru înfăptuirea măsurilor luate în această perioadă în vederea realizării prevederilor de plan și a programelor

menii de activitate. In centrul atenției s-au situat permanent aplicarea fermă a noului mecanism e- conomico-financiar, creșterea eficienței economice în toate unitățile, în principal prin reducerea mai accentuată a costurilor de producție și îndeosebi a consumurilor materiale și energetice, sporirea productivității muncii, tipizarea și ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, va-speciale pe produse și do- (Continuare în pag. a 4-a)

>nv estițiile anului 1984

CALITATEA APARTAMENTELOR 
o prooiemă căreia trebuie 

să i se dea atenția cuvenităIn cartierul Petroșani- Nord au fost ocupate de locatari cîtava sute de apartamente. Aproape în fiecare lună noi apartamente sînt date în folosință. Au fost construite aici, cu e- forturi și cheltuieli materiale, blocuri elegante cu locuințe confortabile. Se poate afirma, fără exagerare că, în ceea ce privește calitatea lucrărilor, cons- tructoriț și-au făcut dato-

ria. Cu toate acestea, la puțin timp după darea în folosință a apartamente- tat cu probleme. Cităm din- tr-o scrisoare primită recent pe adresa redacției, de de la Ștefan Aradi, președintele Asociației de locatari de pe strada Constantin Miile, din cartie-
Viorel STRĂUȚ

lor, locatarii s-au confrun- -

(Continuare în pag. a 2-a)
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Congresului al Xlll-lea al

Cu planul pe 10 luni îndeplinit

Sectorul IV al I. M. Lonea
In întîmpinarea mare

lui forum al comuniștilor 
români — Congresul al 
XlII-îea al partidului, un 
alt colectiv de mineri s-a 
alăturat celor care au re
alizat planul producției 
pe zece luni înainte de 
termen. Este vorba de 
COLECTIVUL SECTO
RULUI IV AL I.M. LO
NEA care, de la începu
tul anului, a extras peste 
sarcinile de plan 22 650 
tone de cărbune. La realizarea acestui succes o k________________________________

contribuție deosebită au adus-o minerii din abatajele frontale conduse de Grigore Mîndruț și Flo- rea Anton, care lună de lună și-au depășit substanțial sarcinile de plan.■ Este demn de remarcat faptul că, deși metodologia de lucru din cadrul sectorului este de tip clasic, cu susținere individuală, printr-o bună organizare a muncii pe

schimburi și prin apro
vizionarea optimă a bri
găzilor cu materiale și 
piese de schimb, produc
tivitatea medie la nivelul 
sectorului a fost depășită 
cu aproape 
post.

961 kg pesfîrșitul lu- se estimea- 
supli-

■ Pînă Ia nii octombrie ză că producția 
mentară la nivelul sec
torului va depăși 30 000 
tone de cărbune. J

La mina Liipeni pași concîudenți pe calea redresării
Extracția de cărbune cocsificabil 

crește de la o zi la alta
■ Pe ultimele cinci zile producția suplimentară a minei Lupeni de

pășește 800 tone de cărbune.
■ De la o decadă Ia alta media producției zilnice a sporit cu 1000— 

1200 tone de cărbune.In ultimele zile, textele apărute la panoul „Faptul zilei** din incinta minei Lupeni comunică reușite de genul: „Pe ziua 
de ieri mina noastră și-a realizat integral sarcinile 
de plan..."; sau „Cea mai 
mare producție de la înce
putul lunii..." sau „Intr-o 
singură zi, minerii secto
rului III au realizat o pro
ducție suplimentară de 
560 tone de cărbune..." semnifică un fapt cert: colectivul celei mai mari u- nități carbonifere a bazinului face acum, în preajma înaltului forum comunist al țării pași con- cludenți pe calea redresării producției.Pe directorul minei, ing. Gheorghe Marchiș, grăbit spre un frontal de

mare capacitate aflat în pragul intrării în funcțiune l-am întîlnit în fața galeriilor de coastă. Motivația grabei directorului
DE EA TRIBUNA 

CONFERINȚELOR DE 
PARTID, LA ACTIVITATE 

PRACTICAam înțeles-o din dialogul purtat la comitetul de partid al minei. „Toată atenția conducerii minei, a organizațiilor de partid din sectoare se concentrează asupra asigurării liniei de front la nivelul producției planificate, ne spunea secretarul comitetului de partid Nicolae Vlad. Este una din cerințele redresă-

rii prevăzută în hotărîrea conferinței de partid pe mină. De la conferință au intrat deja în funcțiune două frontale mecanizate de mare capacitate; un al treilea frontal este în pragul deschiderii. Deci un plus de linie de front de aproape 300 ml. Dar se află pe agenda de lucru a organului de partid, a conducerii colective și celelalte măsuri stabilite de conferința comuniștilor: plasarea fronturilor a crescut față de decada precedentă cu 100—140 de -posturi pe zi; concomitent s-a îmbunătățit aprovizionarea, au crescut vitezele de a- vansare, randamentele și,
Ioan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)

Rezultatele obținutetru anul 1985 și măsurile poiitico-orgănizatorice și tehnico-economice ce se impun pentru realizarea lor exemplară. Materialul prezentat de președin-
Adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la IPSRUEEM Petroșani, forum al democrației și autoconducerii muncitorești, a analizat, dezbătut și aprobat, în spiritul indicațiilor și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C, al P.C.R. din septembrie a.c., modul cum colectivul de activiști va îndeplini sarcinile pe acest an, prilej cu care s-au stabilit cifrele de plan pen-

chezășia succeselor viitoareîntregul an cu sarcinile realizate, pregătind din trimestrul IV producția a- nului viitor, în scopul asigurării minelor, cu utilaje, piese de schimb și dis-
Adunări generale ale reprezentanților 

oamenilor muncii

tele consiliului oamenilor • pozitive necesare desfășu- muncii, cît și dezbaterile din adunare au reflectat rezultatele bune obținute la principalii indicatori pe primele nouă luni, condițiile create de a încheia
rării normale a extracției de cărbune.Pe primele nouă luni, bilanțul economico-finan- ciar este în general pozitiv. La producția globală

s-a obținut un plus de 9,5 milioane lei; la producția marfă — 6,2 milioane lei, la producția netă 277 000 lei; au fost reduse cheltuielile totale la 1000 lei producție marfă cu 11,6 lei și s-a obținut un beneficiu de 434 000 lei. Cu toate a- cestea, producția fizică nu a fost realizată cu 277 tone, nerealizare care se da- torește unor goluri în a- provizionarea cu țeavă ne-
Teodor RUSU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Mîine, are loc

Faza pe C.M.V.J. 
a concursului 
de protecție 

a munciiDuminică, 28 octombrie, cu începere de la sala Tea- locora 8,30, în I.A.C.C.V.J. (fost trul de stat), are faza pe Combinatul minier Valea Jiului a concursului din acest an pe tema protecției muncii.Primul act al concursului este proba scrisă, de de ția cii poi renți reușiți scris și proba practică să susțină proba orală.Desemnarea cîștigă- torilor și în minarea premiilor încheie concursul.Concurenții cîștigă- tori ai primelor 3 locuri la faza pe C.M.V.J. vor participa la faza pe ramură se va cesta zilele brie.

participanții avînd susținut testul cu 20 întrebări din legisla- de producție a mun- și P.S.I., urmînd a- ca primii 6 concu- la testul

a concursului care desfășura anul a- la Petroșani, în de 8—9 noiem- (I.B.)

(Urmare din pag. Ddrept consecință, nivelul extracției medii zilnice a înregistrat față de precedentă un salt punzător: de peste tone de cărbune, înregistrat pe ultimele plus de peste cărbune. Așa angajamentul lor ca în cinstea Congresului al XIII-lea, mina Lu- peni să-și realizeze integral sarcinile ce-i revin în ultimul trimestru.ANGAJAMENTUL COMUNIST DEVINE’FAPTA. Este cunoscut cititorilor ziarului angajamentul comuniștilor sectorului IV de a extrage suplimentar în cinstea Congresului al XIII-lea încă 10 000 tone de cărbune, deci de a realiza un plus de 25 000 tone pe acest an și de 50 000 tone pe cincinal. Angajamentul devine faptă: din cele 10 000 tone, jumătate sînt realizate, iar pentru înfăptuirea celeilalte jumătăți există toată eer- tiudinea, ne asigură secretarul comitetului de partid pe sector Alexe Furdui: în aceste zile își începe probele tehnologice un abataj mecanizat de mare înălțime echipat de o for-

decada cores- 1000 Mina a fel, una s t 15 zile800 tone de prinde viață comuniști-

mație complexă, toți comuniști cu mare prestigiu profesional, în frunte cu secretarul adjunct al comitetului de partid pe sector Constantin Lupulescu. Printre cei care au sufletul, dar mai alesmărul la realizarea programului de echipare a noii capacități s-au aflat pe lîngă echipa service a întreprinderii, minerii Va

ni inci se datorează, în primul rînd, minerilor sec-, torului III. Aici au intrat în funcțiune două frontale mecanizate adiacente preluate de aceeași formație complexă care a asigurat și echiparea lor lui Mihai Blaga, jele noi au contribuit
abataje- • brigada comunistu- Aba tala un spor al producției zilnice cu 1200 tone, la re

minerilor din brigadă, în frunte cu șefii de schimb Crăciun Călbează, Grigo- re Moldovan, Ion Petcu, N. .Blahoianu, N. Chiriac, David Ruță, Vasile Chelbea, ale lăcătușilor com- băinieri Mircea Ștefăniță, Constantin Bogdan, Gheorghe Coman, Petru Bîrsan și C. Armeanu, ale maiștrilor loan Sălăgean, Fian- cisc Komo și Ilarie Stan.
Extracția de cărbune cocsificabîl

sile Șotrea, Mihai Șulic, Panaite Balaban, asistența tehnică fiind asigurată de Mihai Basarab, Andrei Senzaconi, adjuncți șefi de sector, și maistrul principal Ioan On.Concomitent, în celelalte frontale prinde viață angajamentul brigăzilor de elită, ale lui Constantin Popa, Teodor Boncalo, Paul Grasu și Aurel Man- >da, abat je în lizează viteze vansare față precedentă șicu 3 tone/post superioare . prevederilor.NOI CAPACITĂȚI, NOI FAPTE MINEREȘTI DE EXCEPȚIE. Revirimentul

care șe rea- duble de a- de decada randamente

cuperaiea a peste 2000 tone din minusul pe octombrie șl tot ele, pe baza randamentelor de 18 tone/post și a vitezelor ele 1,2 iril/zi, vor determina .recuperarea integrală a minusului și realizarea unei producții ' suplimentare în cinsteaCongresului, de 5000 tone de cărbune. Atît prevede angajamentul asumat de comuniști în conferința de. alegeri.„înfăptuirea angajamentului, cît și a măsurilor prevăzute în vederea realizării acestuia au la bază, ne spune ing. Victor Bo- loșin, șeful de sector, responsabilitatea comunistă, spiritul de inițiativă ale

Cu aceeași competență și- responsabilitate se acționează, pe bază de sarcini precise, de către maistrul Țiberiu Polgar, de lăcătușii C. l’rișan, Vasile Căti- neanu, Tibcriu Nemeș Gheorghe Poting, funcționarea a fluxului de . întreținerea și lajelor, iar brigăzile lui Petru Belbe și loan. Kacso pentru pregătirea viitoarelor capacități de producție. :DIN OCTOMBRIEPLAN — aceasta este tărîrea comuniștilor torului VI. „Drumul redresare —- -ne spune nărui șef de sector

și pentru ireproșabilă transport, revizia uti-
LA ho- see- spre tî- Ioan

Pavelonesc sînt producti- vitățile și vitezele . de vansare sporite, ceea asigură zilnic un spor producție de peste 100 tone de palele ducție frontal Buj<ir.și productivitatea pe s-au dublat; pi la fronturile direct ductive a crescut cu 25—30 posturi pe zi, nemotivatele substanțial, sectorului tru întărirea tuturor formațiilor de lu- cu, pentru respectarea tehnologiilor de lucru, îmbunătățirea aprovizionării, întărirea ordinii si disciplinei. Se afirmă, în pofida deranjamentelor tectonice și tînăra brigadă a lui Petru Ursu, iar mația de pregătiri N icolae Kalman pregătește o nouă performanță.' Sînt în prima linie a eforturilor ’ de redresare și cadrele tehnice Iosif Lengyel, Gh. Marinescu, Nicolae Ailincăi și Petru Ceau- șu. De fapt, -întregul colectiv pășește ferm,-cu un Singur ' gînd ’ — , redresarea producției, realizarea planului pe ultimul trimestru.

a- ce decărbune la princi- capacități de pro- cUm e abatajul al brigăzii Pavel Atît avansările, cît aproa- plasarea pro- cîte iar s-au redus Comuniștii acționează pen- răspunderii

Un nou tren cu cărbune energetic intră Ia descărcare la Uzina electrică Paroșeni.Foto: Robert TAVIAN

viitoareChezășia succeselor
(Urmore din pag. I)cesafă confecționării stil- pilol’ihidraulici. Deși s-au: făcdtț demersuri, la forul i tutelar, aprovizionarea cu țeavă, pînă în prezent, nici I pentru perioada următoare nu este rezolvată în totalitate.Cpnștienți de neajunsu- i i'ile; pe care le au de înfruntat, conducerea colectivă- a unități, cei careli vă- a unități, cei au luat cuvîntui în adunare — loan Morar, Er-

niere, s-au angajat să-și onoreze, și în anul viitor, sarcinile de plan. Prevederile de plan prevăd creșteri la principalii indicatori — producția marfa eu 22 milioane lei, producția netă industrială cu 11 milioane lei, producția globală industrială cu 22 milioane lei, cifre în care se regăsec însemnate sporuri lă producția fizică de utilaj tehnologie, piese de șehimb, subansamble, dispozitive de mică mecani-

greșul al XIII-lea al tidului, din ultima A trimestrului IV să gă nivelul producției tiu anul următor, să

Calitatea apartamentelor(Urmare din pag. I)

nesț Csontoș, Ștefan Don- zare, asimilări și reparații .................................................... capitale, pentru ca întreprinderile miniere, jinul colectivului 1PSRUEEM, să-Și ze sarcinile la de cărbune pe anul 1985.Colectivul, s-a angajat ca, în , lumina hotărîrilor ce vor fi adoptate de Con-

it o, Nicolae Borbely, Gheorghe Vît-lan, Dumitru Bolea, Anton Bacu —, eu-noseînd, dotarea tehnico- materială cțe care dispun, capacitatea de gîndire și acțîune, a colectivului, ceperea și răspunderea ță de obligațiile ce le vin- pentru unitățile

cu spri- dc la realize- piodueția

DIN NOU ALCOOLUL

lună atin- pen- preia din prima zi creșterile de producție. Pentru ’ aceasta colectivul și-a propus: o organizare superioară a producției și muncii, în condițiile de ordine și disciplină, de aplicare a noi tehnologii de lucru, — în flux la lucrările de reparații utilaje miniere — îmbunătățirea calității lucrărilor executate, cerea cheltuielilor riale, asimilarea, cît și valorificarea pieselor de schimb recuperabile. Acestea asigură prin r:ompetcn- ța profesională a colectivului o. creștere substanțială a productivității- muniții, cale sigură a -eficienței economice a întreprinderii.

redu- mate-

rul Petroșani-Nord: „La început oamenii au fost bucuroși că au primit apartamente confortabile, în blocuri frumoase.. Dar la puțin timp au început neeâ- . zurile. Dp pe acoperișul blocului 59, apa s-a scurs pe pei’eți și s-a adunat în subsol, deoarece n-au fost terminate complet jgheaburile de scurgere. S-au dat în folosință mereu alte blocuri, dar problema inundării subsolurilor s-a menținut, fie de la scurgeri de pe -acoperiș, fie de la instalațiile- interioare. Acum, după abia doi ani de la darea în folosință a noilor blocuri, majoritatea subsolurilor sînt i- nundate. Astfel au apărut fenomene de condens în apartamentele: 26 din blocul 110, 5 din blocul 112, 12 și 13 din blocul 116, 9 din blocul 109. Apelurile și sesizările locatarilor n-au fost luate in pînă în prezent", ■: Analiza făcutăi la locului dovedește cu sință că Sesizarea i'ilor este întemeiată, ce am mai constatat plus față de cele relatate în seri.soai-e. La blocul 4, de pe strada Zorilor, subsolul, este inundat. Nu demult a fost început lucrul de finisare a fațadei. Dar după cîteva zile ajuns Ia jumătate, lucrul â încetat. Pe aceeași stradă, scările de la intrarea în blocul 3, rșcent. dat în folosință n-au fost turnate. Luminatoarele pentru . subsol, capacele de la intrările .în poduri lipsesc. CămineleI de vizitare a rețelei de I termoficare și a unor ca- ' nale nu sînt acoperite. Din- i ti-un perete ;il blocului

ș.eamăI ața priso- locata-Iată în

3, la nivelul solului, pot vedea cîteva con-nr.se duete (de canalizare sau de termoficare) de pe care lipsește izolația. Peste tot se confirmă că subsolurile . sînt inundate. Lingă scara a IlI-a a blocului; 114 sînt depozitate (sau uitate !) cîteva zeci de țigle, între blocurile 114 și sînt uitate, se pare, constructori, cîteva fabricate pentru pereți părți tori, fier beton 1 văd resturile a zeci de ba- loți cu vată minerală degradată și inutilizabilă.Problema începutului de degradare a unor apartamente, datorită infiltrațiilor de apă din subsol, este reală. Lucrurile se complică dacă avem în vedere că la unele din blocuri termenele de garanție au trecut. Cine, execută lucrările de remediere ? . Din ce fonduri ? Este de neconceput ca la o perioadă atît de scurtă de timp să apară necesitatea, unor reparații la . apartamentele date în folosință. Cauzele sînt binecunoscute. In

iar112 dei pre- i des- și se

primul rînd este vorba de calitatea materialelor folosite pentru instalații și canalizări în interiorul blocului. In al doilea rînd, încă din faza de proiect, subsolurile blocurilor nu sînt prevăzute cu orifieii pentru scurgerea eventualelor ape acumulate prin, deteriorarea instalațiilor. Instalatorii nu dispun piese de schimb pentru face față solicitărilor dei alocatarilor. De ce admit oare ' ' recomisiile de rbcepțife, cepții la blocuri nefinisate complet ? Termenele de garanție trec. Problemele rămîn nerezolvate. îngrijorarea locatarilor este deci justificată. Evident că se impun măsuri corespunzătoare pentru curmarea a- cestor neajunsuri. .. Altcumva vor apărea în eu- rînd cheltuieli mari pentru întreținerea blocurilor ale căror subsoluri sînt i- n undate, tangentelor problemă .să i se dea /atenția nită și după darea lor folosință !
Calitatea apar- constituie o căreia trebuie cuve- în

Mica publicitatene-ju-PIERDUT ‘cîine lup giu-roșeat un an și mătate. Adresați Samson Gheorghe, Strada Morii nr. 13 Petroșani. Recompensa mare. (2801)' PIERDUT legitimație de serviciu pe numeleNicolae, eliberată de I.U.M. Petroșani. O(2786)

te'de Institutul de minePetroșani. .Le declarăm nule, (2803)
Ărvaideclar nulă.

P1ERDUT legitimație de serviciu pe numele Dîță Stană, eliberată de Fabrica de morărit și panificație Petroșani. O declar nulă. (2804)

Multe accidente de circulație s-au produs din cauză că unii conducători, auto im oră legea și pleacă -în cursă după ce au consumat băuturi alcoolice, fără să țină seama că : atentează atît la . viața lor I cît și a celorlalți participau! î la traficul rutier.! Riscul este mare, legea

este aspră cu cei care o încalcă și mai ales în mod repetat. Totuși Constantin Popa uin Tg. Jiu, condu- . eător auto pe autovehiculul 41 B 1415 al ACHSAHC, a fost depistai din nou con- ducînd sub influența băuturilor slcoolice. Tot pentru conducere sub influent ța alcoolului vor suporta rigorile legii si Toma Con- fi.lache (32 DJ 4022), Petre Bobeanu (31 HD 6641), Ma- ’ rin Sandu (1 HD 8737) șiOlimpiu Tifla (1 UD 8938).

AVIZ AMATORILORPentru trecerea printre semibarierele de cale ferată sancțiunea prevăzută în regulamentul de circulație este suspendarea permisului de conducere pe o perioadă de una pînă la trei luni și amendă între 1000 și 2500 lei. Cine nu erede, poate să-1 întrebe pe Zol- tan* Simon de la autobaza de transport a C.M.V.,1., în urmă cu cîteva zi- fost sancționat toc- pentru această aba- Aviz amatorilor I

Duminică, 28 - octombrie a.c., au drept de circulație autoturismele proprietate personală înmatriculate sub număr FARA SOȚ.Rubrică realizată cu sprijinul Biroului circulație
care le a mai tere.

PIERDUT legitimații de bibliotecă și periodice nr. 2892 și 5825—4899, elibera-ANUNȚURI

al Miliției municipiului Petroșani

PIERDUT legitimație de serviciu, pe numele . Obo- geanu Ion, eliberată de l.M. Uricani. O declar nulă.- (2805)DE FAMILIESOȚIA, fiicele, ginerii, nepoții și soacra, cu durere in suflet, anunță inceturea din viață a iubitului lor soț, tată, bunic și ginereKLEIN CAROLInmormîntarea are loc azi, 27 octombrie, ora 15, de la domiciliu, cartierul Carpați,
Bulduf Constantin, copiii și nepoțelul, mulțumesc tuturor rudelor, colegilor, vecinilor și cunoștințelor, colectivelor autobazei I.T.A. Deva, Autobazei I.T.A. Petroșani, l.M. Dîlja, I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani, pentru că au fost alături de ei la greaua încercare pricinuită de dispariția tragică a scumpei lor BULDUR MITRA MIOARA,soție, mamă și bunică iubită. (2806)
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centru de educație materialist- 
științiflcă, revoluționară

-X Al doilea „opt“ al oamenilor

în special lâ mină, cit și în școli, la căminele de nelamiliști.Cu toateprogramul de activitate, dosarul cu_ . acțiunilor, și alteo deosebită^ școa- certifică faptul
Dotată eu peste 15 000 do volume, biblioteca din Uricani constituie pentru cetățenii orașului principalul centru de informare și delectare prin intermediul cărților și, totodată, < ’ . - _________ _____lâ de educație social-pp- vitatea bibliotecii litică, tehnică, că. O succintă trecere în revistă a acțiunilor întreprinse de consiliul de conducere al bibliotecii, condus de Valerica Frenț, ne relevă un fapt îmbucurător: munca de educare prin carte are aici un caracter Remanent și se adresează tuturor categoriilor de vîrstă și tu-' turor profesiilor. De o a- tenție aparte șe bucură însă educația materialist- știiiițifică a tinerei generații, domeniu în care consiliul de conducere al clubului și al biblio- .  ,tecii excelează printr-o ja căminul de serie de acțiuni de larg îiști, acțiunile interes public. ' Biblioteca a organizat expuneri și dezbateri deosebit de atractive, prin care tineretul, celelalte categorii de vîrstă au putut să se informeze cu date asupra ultimelor cuceriri, ale inței, a despre lume și viață partidului nostru. In cest sens, expunerile temele: „Cuceririle inței contemporane slujba păcii lui", „Organizarea .științifică a producției și a muncii", „Concepția nouă despre lume și. viață a P.C.R.", au suscitat un interes aparte, din partea publicului participant.In a ce s t sens,- au. fost organizate diferite.., acțiuni eu cartea atit în întreprinderile orașului,k

acestea, deșimaterialeledovezi că acti- se ri- i eores- mare și IIștiințifi-‘ dică Ia un nivel punzător (numărul de cititori, locul I pe țară obținut de membrii cenaclului „Flori de mină") putem afirma fără teama de a greși că în activitatea bibliotecii este loc pentru mai bine. In primul rînd, ne referim la modul in care sînt antrenați nietiibrii consiliului de>; conducere la aceste activități; în al doilea rînd la interesul și sprijinul acordat de organizația Orășenească de tineret; apoi, în al treilea rînd, la faptul că nefami- organiza- te nu prea și-au atins scopul. Aici, funcționează — cu rezultate bune — o bibliotecă volantă, dar nu s-a găsit nimeni din comitetul de cămin, șan din conducerea organizației U.T.C.Ști; a minei care sâ ia concepției noi sub inventar această l>i- ăa- pe ști- înși progresu-

public.

care

implicat în viața socialăIn peisajul spiritual al Nemeth .și Ton Pardos (fo- Văii Jiului, orașul Vulcan to), Dafinel Duinea (libris),* se detașează printr-o serie animatori de decenii ai u- amplă de manifestări poli- nor cercuri artistice. Acest tico-ideologiee, eultural-ar- tistice și educative, cu mare priză la oamenii muncii.Tradiționălizarea unor astfel de acțiuni — „Nedeia vulcătieană" a ajuns la cea . de a Xll-a ediție, „Festivalul pionierilor vulcănene" — la a IV-a etc., testarea au avut

muncii,
organizațiilor U.T.C. ganizarea serilor de ret. în or-

tine-

bliotecă. Astfel, în ziua în care funcționează biblioteca volantă, este -închisă cea a clubului, o singură persoană, respectiv bibliotecara, împuțind fi deodată și la club șj la cămin.lată probleme cetrebui să fie soluționate rapid - de ‘ conducerea clubului, cu un sprijin mai mare din partea comitetului de sindicat al minei, din partea comitetului orășenesc Uricani al U.T.C. (G.C.)
— ---- —---—__ >

Vor

gustului public drept consecință nu numai îmbogățirea și manifestărilor, ci și realizarea lor de către însăși beneficiarii actului cultural- artistic — mineri, preparatori, constructori de utilaje, confecționere etc. Despre modul cum s-a ajuns la această reușită, tovarășul Gheorghe Lițzăresc, secretar al Comitetului orășenesc de partid, ne-a spus: „Dacă în consiliul nostru de e- ducație politică și cultură socialistă sînt atrași oameni de inițiativă, cu pasiune și pricepere în acest domeniu, dacă se muncește planificat, mobilizînd toți factorii cu răspunderi educaționale — organizații de partid, sindicat, U.T.C., femei, pio- îi ieri etc. — rezultatele sînt• pe măsura așteptărilor. Intre așezămintele culturale, clubul muncitoresc și casa . pionierilor și șoimilor patriei polarizează atenția categoriilor șocio-profesionale și de'vîrstă cărora li se a- dresează. Nu «același' lucru . se poate spune despre clubul ' tineretului, unde se deâfășoară acțiuni sporadice, care se rezumă uneori doar la serile de discotecă.intre membrii consiliului amintit, care manifestă lin interes deosebit pentru lărgirea orizontului spiritual^ al concetățenilor lor se află profesorii Dan Romeo Matei, Dumitru Feloiu, Tiberiu Șocăci, juristul Nicolae Dră- ghici, Cărora li se adaugă alți entuziaști: Attila Fu- liip (cor ți foto), Francisc

rueru este dovedit, urmărind programul clubului munci, toresc — în fiecare zi clubul se află la dispoziția oamenilor muncii— formațiile artistice repetă sau dau spectacole, cursurile Universității culfural-științifice și■- • • •■ i *■«. •>•««> •• ța «-a• « »••.«• • • »• a■*>
Tradiții și împliniri ale vieții spirituale varietatea ale cercurilor tehnieo-apli- atît pe noi cit și pe iubito- eative se desfășoară cu re- , rii frumosului., gularitate. In calitate de director al casei pionierilor și șoimilor patriei, prof. Dumitru Feloiu remarcă:— Avem o bună activitate artistică, la realizarea căreia își dau concursuri ansamblul, brigada, formațiile de montaj și teatru, recitatorii, Spectacolele se desfășoară la sediu, dar și în școli, în sălile de apel a- J.e minerilor, la întreprinderea de confecții etc. Sub genericul „Amfiteatrul artelor" au loc întâlniri ale tinerei generații cu mineri, preparatori, medici, juriști; clubul „Prietenii adevărului științific" îi grupează pe pâsionații tehnicii și științei clin școlile Vulcanului. Aș sugera, pentru a înregistra noi împliniri în acest domeniu, o mai strinsă- le- . .gătliră între .școală și in- . treprinderile. patroriatoare, mai ales că baza materiala a casei pionierilor și șoimilor patriei este modestă. In acest context, cercurile noastre tehnico-aplicativ < trebuii' să vizeze mai p’-ee nant dimensiunea industria lă a orașului — de ce n-:> exista un cerc de eonfeo- ? ționere, îndrumat de întreprinderea respectivă? O a- fluență depsebită ar cimoa.ș- te, dacă ar . exista, cercurile de balet; gimnastică rit- itiică și instrumente muzicale.

Am urmărit săVulcan.
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Metaforă și ritmPrintre condeiele care au debutat în . ziarul nostru, Rachela . Barean — oficiantă poștală, membră a cenaclului literar ‘ marchează un și constant rie, numele întâlnit în cotidiene in revistele i", j,Astra , „ „Transilvania*

„Mesagerul" — • ..a sensibil progres lisau fiind publicațiile hunedorene, literare „Steaua", „Astra",’ „Tribuna". „Transilvania", în suplimente literare. Laureată, în* trei ediții a Festivalului „Cîrițecul adîncului" (1981 — 1983, două „lămpi" de argint Și una de aur), a Festi- - valului interj udețean de* poezie „Ovid Den- sușeanu" (Deva, 1983), ă fazei județene (1083) a „Cintării României", poeta acoperă un larg registru liric, de la poezia patriotică și minerească pină la univer- sul inferior, metafora și ritmul personalizîh.d o autentică voce din. galeria Magdei Isanos, E- lenei Farago sau contemporanei noastre Ana Blandiana. împreună eu Maria Nițu din Vulcan, ;. Valeria Ștelescu din Lupeni și Maria Dincâ din Petroșani, fosta absolventă a liceului din Petrila, Racheta Barean împarte laurii poeziei feminine a Văii, (I.V.)

TrecutDin căldura fiecărei noi prefaceri lutul modelat cu-atîta trildă l-am luat dintr-un pămînt cu flori înmuiat în rouă de cu zori ' . ■dimineața cînd păinîntu-asudăȘi l-am strîns în cupe de cleștar și vis elixir de pline — pentru, viață — coaptă flori prea albe-n gînduri: le-am făcut cununi intr-un ceas în care nu visăm minuni conștienți de fapta ce ne mai așteaptă Mai păstrăm fărime din trecut în ochi sîngele mai iese din pămînt în maci ne mai doare-o urmă mai trăim o clipă ■ noi.sîntem o viață
Mineri

mai iubim odată- mai trăim o faptă români și daci. ■Șl

I’ilestemul culorilor, aburul pîinîi, mîinile lor, conturul luminii
Urca pină la noi sfidînd'. abisul umani meteori

de-atît de multe ori de tnîine de astăzi de ieriurcă pină Ia noi povara luminii umani meteori de astăzide tnîinede ieri ,aceeași, dintdtdean.ua, MINERI.
M a m aFetița cea mică

. o: păpădie hedeprinsă săzooaremi-a adus, de ziua noastră, o floare. ■
prima floare a primăveriivineceSi m-a întrebat: Mamă,cit trebuie ‘sâ trăiesc pină la tine?

traducem în fapte indicațiile secretarului general âj partidului, concluzionează Marin Cucu, președintele Con- siliului orășenesc al sindicatelor. Cel de-al doilea „opt" al minerilor, prepara-

— Clubul muncitoresc, remarcă prof. Gheofghe Ho- lobîcă, animatorul cenaclului „Orfeu", oferă condiții excelente pentru afirmarea condeierilor dinRăspundem acestei atenții prin participarea la cole sau recitaluri, le de apel, in scoli; dialo- gul artistic ne înnobilează tocilor, confect ion erelor și

Speetci- în săli-
al celorlalți oameni ai muncii se implică; prin anvergură și profunzime, în democratismul vieții noastre sociale. Președinții comitetelor de sindicat Gh. Golea- nu, Ilie Diaconu de la miri i și Vulcan, Ion Mocofan de la preparație și alții, Viorica Roșea, președinta comisiei orășenești a femeilor, sînt implicați mi numai

■ — Avem multe formații nele P a r o ș eși cercuri, intervine Gheor- ghe Udangiu, directorul clubului muncitoresc, dar remarcabilă este calitatea ac- t tului- cultural-artistic. Netîucurăm de sprijinul minei prin funcție în viața spirituală a orașului nostru, oamenii muncii participă nu numai în calitate de. spectatori sau admiratori la actul cultural artistic, rtl și de realizatori ai lui.Tată‘deci care sînt condițiile pentru ca viața spirituală a unei întreprinderi, a unui așezămînt cultural a unei localități să fie densă. Vulcanul, deși mai are ne- irnpliniri mai ales in ceea în ee privește acțiunile _orga-ri, nizate de și pentru tineret,constituie un model perfectibil, o demonstrație a responsabilității și, bineînțeles, â desfășurării unei prestigioase tradiții, demnă de urmat.

Vulcan, al altor întreprinderi, noi oferim oamenilor muncii posibilitatea să-și petreacă plăcut timpul liber. Cei talentați și price* puți îndrumă în tainele artei sau tehnicii pe colegii lor de muncă, pe concetățenii lor; în acest sens muncitoarea Rodicâ Cibian este instructor artistic al formației de dans modern, profesorul Leon Stoica se ocupă. de dansul tematic, î fanfară sînt numai mineri, tehnicianul Francisc Ne- nleth de la U.E. Paroșeni .: .conduce fotoelubul „Electron". Avem și neîmpliniri, mă refer la repetițiile.paniere" ale corului bărbătesc; formația de teatru nu și-a stabilit incă un repertoriu; nu primim sprijinul

Ea biblioteca clubului muncitoresc din Vul-. can cititorii găsesc în p'ermancnță lectura preferată, dotarea cu cărți și reviste din toate domeniile fiind la nivelul cerințelor.
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Ion VI I.PE

E x p er i niuntCea de-a zecea expo- îngroșate înfiripă însăziție personală a Mar.iei . Dincâ — de .această . . dată expune grafică — I sub genericul „Horea, în viziune contemporană", 1 dezvăluie același spirit frămîntât; ‘ autodidact ’ și deci eclețic, frapat < , de experiențe supra* - realist-expreșive. Cele 15 exponate găzduite tic Muzeul mineritului din Petroșani și dedicate mai ales evocării istorice, aduc în prim plan elemente figurate ale realului, încărcate de simboluri. Alăturarea lor, altfel deeît în ordinea naturală („Fluierele Tui Horea", „Sentința", „Supliciul" ețc), sugerează ’retrăirea istoriei, „horirile" î lor, deși apelează limbajul plasticii parcă o înlănțuire la au melodică, a doinei de jale. Acesta este și motivul pentru care registrul culorilor, micșorat, se derulează ca un leit-motiv pină la ba chiar nuanțele și

și definesc sentimente.
■ Seria(„l’oaita minei Dîlja", „Galerie de coastă la Uricani") apelează tot la stilizarea și implantarea in spațiu a unor elemente „fotografiate", .ochiul e obligat sa „traducă" simbolurile,

Marginalii la 
o expoziție

abia după descifrai ea lor, emoția, celebrară, izbucnește. In acest sens „Clopotele Albei Tulii ‘ traversează nu spațiul îngust, iă numai uni.di- martiri- mensional, ci și comprimă timpul istoric — o carte de istorie, portre- .. tul lui Mihai Viteazul, aureolat de tricolor te trimit nu la concretul a- mănunt istoric ci la îngemănarea epocilor, la esența legică a cetății în conștiința neamului nostru. „Sentința" și „Supliciul" mărturisesc > îmbinare a maniereitricromie,monocromie, contururile o

valoaresuprarealiste cu pictura iconografică, pc . sticlă, minerească cele două pînze creează impresia de .basorelief, spargerea tiparului real nu înlătură total <:ontururile, dimpotrivă, edifică elem "n ini eswnțW' eu drept de concept, nu atât, pe pînzâ, cit . în conștiința privitorului.Grafica' Măriei Dineă,' meșteșug încă neconcludent, dar experiență complementară, pune în . valoare nu atît ambițiile artistei de a îmbră- l ișa maniere și genuri diferite, ci tocmai faptul că durabilă răniîne, ■ în opera el plastică, cusătura. Aceleași' subiecte, „pietate" eu acul au relief Convingător, paleta vie a culorilor, i spontaneitatea metamorfozării lor. Trează trăirea• că, nu transpare- intenția de â șoca, a trezi doar interesul metaforei plastice,, negii jind detaliul. Or, a șoca nu înseamnă -neapărat a emoționa, a coM'inge artistic.Andrei APOSTOL

meta- detnon- auten tided de

dintdtdean.ua
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(Urmare din pag. I)

neamestecului în treburi
le interne și avantajului 
reciproc. A fost manifes
tată convingerea că apro
fundarea conlucrării din
tre România și R.F. Ger
mania este în interesul 
ambelor țări, al cauzei des
tinderii, securității, înțe
legerii și păcii în Europa și 
în lume.

Comitetul Politic Exe
cutiv a relevat modul stră
lucit în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rea
firmat. și eu acest prilej, 
principiile ce stau la baza 

noliticii externe a țării 
.îoastre, pozițiile cons
tructive ale României față 
de problemele complexe 
ce confruntă omenirea. A 
fost reliefată importanța 
deosebită a sublinierii fă
cute de șeful statului ro
mân că problema funda
mentală a epocii noastre 
o constituie apărarea 
păcii, încetarea cursei înar
mărilor, îndeosebi a celei 
nucleare, asigurarea drep
tului suprem al oamenilor, 
al popoarelor la viață, Ia 
existență liberă și demnă; 
In cadrai convorbirilor 
purtate, tovarășul Nicolae

Ceaușescu a exprimat ho- 
tărîrea țării noastre de a 
milita neabătut pentru o- 
prirea amplasării de că
tre S.U.A. a rachetelor cu 
rază medie de acțiune în 
R.F. Germania și în alte 
state vest-europene, pre
cum și a contramăsurilor 
nucleare anunțate de U- 
niunea Sovietică, pentru 
reluarea negocierilor so- 
vieto-americane în vede
rea ajungerii Ia acorduri 
corespunzătoare care să 
ducă la eliminarea rache
telor cu rază medie de ac
țiune și, apoi, a tuturor ar
melor nucleare de pe con

tinent și din întreaga lu
me.

A fost evidențiată, tot
odată, profunda semnifica
ție a apelului pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu 
l-a adresat — și de aceas
tă dată — tuturor țărilor 
europene de a-și asuma o 
răspundere mai mare și 
de a acționa împreună 
pentru destindere, dezar
mare și securitate, pentru 
edificarea unei Europe u- 
nite, a păcii, înțelegerii și 
colaborării, fără rachete 
și fără nici un fel de arme 
nucleare. S-a apreciat în
semnătatea deosebită a 

sublinierii făcute de pre
ședintele României că, pen
tru asigurarea unei pers
pective de pace popoare
lor europene, trebuie să se 
pornească de la realități
le stabilite după cel de-al 
dulea război mondial, că, 
sub nici un motiv, nu se 
poate admite punerea în 
discuție a acestor reali
tăți, a frontierelor stabili
te după acest război.

Pozițiile țării noastre,* 
exprimate în cadrai con
vorbirilor oficiale româ- 
no-vest-germane, au pus 
din nou în lumină înalta 
responsabilitate cu care 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acționează -pen
tru soluționarea construc
tivă a marilor și complexe
lor probleme ale lumii 
contemporane, corespun
zător intereselor generale 
și năzuințelor de pace, li
bertate, independență și 
progres ale tuturor po
poarelor.

Comitetul Politic Execu
tiv a soluționat, de ase
menea, probleme privind 
pregătirea Congresului al 
xni-lea al partidului, 
precum și probleme ca
ritate ale activității de, 
partid și de stat.

H OTÂRÎREA
Comitetului Politie Executiv al C. C. al P. C. R.

(Urmare din pag. I)

lorificarea *. superioară a 
materiilor prime și materi
alelor, combustibilului și 
energiei, mai buna organi
zare a producției și a 
muncii.Ca rezultat al aplicării a- cestor măsuri, al muncii pline de abnegație a întregului popor, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, în anul i983, față de anul precedent, producția-mârfă industrială a crescut cu 4,8 la sută, iar producția netă cU 5,1 la sută; prin reducerea consumurilor specifice, de materii prime, materiale și energie, în industria republicană s-au obținut economii de 7 miliarde lei. Rezultate deosebite s-au obținut și în primele nouă luni ale a- cestui an. Astfel, produc- ția-marfă industrială a crescut CU peste 6 la sută, producția netă cu 7,2 la sută, productivitatea muncii cu 6,6 la sută, iar costurile de producție s-au redus cu peste 6 miliarde lei. In mod corespunzător ău continuat să sporească beneficiile și rentabilitatea întreprinderilor, s-a asigurat o circulație bănească sănă

toasă, s-a consolidat echilibrul bugetar, financiar- monetar și valutar.In același timp, prin a- plicarea consecventă a politicii partidului de ridicare sistematică a nivelului de trai al tuturor oamenilor muncii, a indicațiilor tovarășului Nicolae Cteaușescu, s-a asigurat stabilitatea tuturor categori
ilor de prețuri, au fost majorate retribuțiile oameni
lor muncii, s-a trecut la generalizarea acordului global, ceea ce a contribuit 
la legarea mai strînsă a Veniturilor oamenilor muncii de rezultatele obținute în producție. In anul 1984 indicele prețurilor la bunurile destinate consumului populației a fost cu a- proape 2 procente sub indicele planificat. Ca urma
re a sporirii retribuției nominale și a evoluției indicelui de prețuri sub cel planificat s-a asigurat o creștere a retribuției reale 
de 6 la sută, față de 5 la sută cît s-a prevăzut în programul inițial. De asemenea, s-a realizat o majorare reală a pensiilor de 6 la sută. înfăptuirea tuturor acestor măsuri de ridicare a veniturilor și a nivelului general de trai al poporului a fost posibilă pe baza creșterii venitului național, a activității desfășurate de întregul popor pentru buna gospodărire și sporirea avuției naționale.

Apreciind rezultatele pozitive obținute în înfăptuirea prevederilor planului și a programelor speciale, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a analizat posibilitățile de îmbunătățire în continuare a activității economice și a stabilit noi măsuri de perfecționare a mecanismului economico-financiar, în vederea creșterii mai puternice a eficienței economice, a accentuării laturilor calitative ale întregii activități.In acest sens, Comitetul Politic Executiv hotărăște:1. Pornind de la progresele obținute în reducerea efectivă a costurilor de producție, de la prevederile programelor de reducere suplimentară a a- cestor costuri, precum și de la faptul că la unele produse, piese și suban- samble din industria orizontală nivelul rentabilității este nejustificat de mare comparativ cu eforturile reale, ale producătorilor, s-au stabilit limite maxime ale rentabilității la o serie de produse și lucrări. Astfel, pentru produsele și subansarnblele li- vrate de industria orizontală pentru a fi încorporate în produse finale, precum și pentru piesele de schimb se stabilește o rentabilitate maximă pe produs între 10 și 15 la sută, iar la lucrările d*e reparații a mașinilor și utilajelor, între 8 și 12 la sută. Pe această bază, prețurile de producție și de livrare urmează să se reducă cu peste 15 miliarde Iei, cre- îndu-se condiții pentru diminuarea, în continuare, a costurilor Ia produsele finale, precum și pentru reducerea prețurilor acestor produse, cu efecte favorabile asupra eficienței întregii activități economice.2. La propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii- Socialiste România, Comitetul Politic Executiv a hotărît ca, începînd de la 1 noiembrie a.c., să se reducă nivelul dobînzi- lor la toate categoriile de credite. Astfel, la creditele curente acordate unităților industriale, de transporturi, cercetare științifică, prestări de servicii, aprovizionare și desfacere, comerț exterior, nivelul dobînzilor se reduce de la 8 la 5 Ia sută. Pentru creditele acordate stațiunilor de mecanizarea a- griculturii, nivelul dobînzilor se reduce de la 6 la 2 la șută, iar pentru creditele acordate unităților agricole de stat și co

operatiste nivelul dobînzilor se reduce de la 5 la 2 Ia sută.Pentru creditele acordate formării și menținerii pe o perioadă mai îndelungată a unor stocuri de materii prime, materiale și combustibili, nivelul dobînzilor scade de la 8 la 3 la sută, iar pentru o serie de produse a- groalimentare, de la 8 la 1 la sută. Corespunzător s-a hotărît reducerea dobînzilor și la alte categorii de credite acordate unităților socialiste.De asemenea, s-a stabilit reducerea nivelului dobînzilor pentru creditele acordate populației în scopul cumpărării de mărfuri și prestări de servicii cu plata în rate, de la 8 la 5 la sută; pentru creditele acordate membrilor cooperatori și producătorilor individuali dobînzile se reduc de la 6 la 3 la sută. Totodată, la depunerile obișnuite ale populației la CEC, nivelul dobînzilor se stabilește la 3,5 la sută, iar pentru depunerile pe termen de peste un an, Ia 5 la sută.Comitetul Politic Executiv apreciază că reducerea dobînzilor constituie o necesitate pentru buna funcționare a mecanismului _e- conomico-financiar, ceea ce va stimula unitățile e- conomice în realizarea în condiții cît mai bune a sarcinilor de plan, utilizarea rațională a mijloacelor materiale și bănești, reducerea volumului creditelor bancare, a costurilor de pto- aucțîe, sporirea corjtinuă a acumulărilor.3. Ținînd seama de stabilitatea prețurilor cu amănuntul din țara noastră, de perfecționarea prețurilor de producție pe baza realizării programelor cu privire la ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterea productivității muncii, reducerea costurilor de producție și valorificarea superioară a materiilor prime, materialelor și combustibililor, s-astabilit îmbunătățirea cursului leului în raport cu Valutele altor state.Această măsură va contribui la sporirea eficienței exportului, Ia consolidarea și creșterea rezultatelor financiare ale unităților productive, Ia întărirea auto- gestiunii și autoconducerii muncitorești.4. Analizînd sistemul de cointeresare a oamenilor muncii și a întreprinderilor în obținerea unor rezultate economico-financiar; superioare, Comitetul Politic E- xecutiv a apreciat că aplicarea ansamblului de măsuri stabilit din inițiativa 

secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a contribuit la creșterea productivității muncii, introducerea progresului tehnic, ridicarea calității produselor, reducerea costurilor de producție și sporirea mai accentuată a eficienței e- conomice.Pentru stimularea mai puternică a Colectivelor de oameni ai muncii și a întreprinderilor în realizarea exemplară a prevederi- . lor de plan, în reducerea costurilor de producție, sporirea contribuției, la crearea venitului național și la ridicare a, pe această b a z ă, a nivelului de ,viață al întregului popor, Comitetul Politic Executiv a stabilit următoarele:a) pentru creșterea răspunderii întreprinderilor și a oamenilor muncii în realizarea ritmică a prevederilor de plan și a celor contractuale, rambursarea la termen a creditelor, lichidarea imobilizărilor, care să ducă la redu- cerca și eliminareaamenzilor și penalităților, 50 la sută din volumul a- menzilor și penalităților va fi suportat din fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor. Diferența de amenzi și penalizări care a rămas neacoperită din fondul de participare la beneficii va fi suportată din beneficiul total al întreprinderii.b> Pentru sporirea preocupărilor în identificarea tuturor posibilităților de creștere peste prevederile de plan a productivității muncii și reducerea consumurilor materiale, fondul de participare la beneficii va fi majorat cu o parte din sumele realizate ca efect al aplicării acestor măsuri, care se regăsesc în beneficii peste plan, astfel;— 50 la sută în primul an de aplicare;— 25 la sută în al doilea an de aplicare, dacă măsurile' respective au un efect corespunzător și în acest an.Stimulentele se vor localiza la colectivele de oameni ai muncii care au participat nemijlocit Ia obținerea acestor rezulțate.c) Pentru stimularea creșterii producției de export, a valorificării superioare a materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei, și obținerea pe a- ceastă cale a unor prețuri externe cît mai mari, fondul de participare la beneficii va fi majorat cu o parte din sumele repre- 

zentînd contravaloarea în lei a valutei obținute peste plan, ca urmare a realizării unor prețuri externe superioare celor planificate, astfel:— 50 la sută în primul an;— 25 Ia sută în cel de al doilea an, dacă prețurile externe realizate sînt cel puțin Ia nivelul anului anterior.d) Pentru creșterea cointeresării personalului de cercetare și inginerie tehnologică în elaborarea u- nor noi tehnologii, realizarea de produse cu caracteristici tehnico-func- ționale superioare și ridicarea continuă a competitivității produselor românești, precum și pentru stimularea personalului din întreprinderi în aplicarea în producție a rezultatelor cercetării științifice, din beneficiile suplimentare obținute ca e- fect al aplicării acestora o parte va fi destinată majorării fondului de participare la benficii, astfel :— 60 la sută din beneficiile suplimentare, în primul an de aplicare;— 30 la sută în al doilea an de aplicare, dacă măsurile respective asigură obținerea de beneficii suplimentare;e) In vederea stimulării oamenilor muncii de a contribui cu soluții noi la creșterea productivității muncii, reducerea costurilor de producție prin invenții și inovații, fondul de participare la beneficii va fi majorat cu suma reprezentînd efectele a- plicării în producție a invențiilor șl inovațiilor, în Următoarele proporții:— 50 la sută în primul an de aplicare;— 25 la sută în al doilea an de aplicare, dacă se menține efectul inovației sau invenției.
☆Comitetul Politic Executiv apreciază că prin aplicarea în practică a măsurilor stabilite pentru perfecționarea mecanismului economico-financiar se vor. asigura ridicarea continuă a eficienței economice în toate unitățile productive și în toate domeniile economiei naționale, sporirea veniturilor a- cestora,. mobilizarea mai puternică a resurselor proprii pentru dezvoltarea și modernizarea capacităților și a tehnologiilor de producție, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, sporirea veniturilor fiecărui colectiv de muncă în strînsă legătură cu rezultatele concre

te obținute In producție. Comitetul Politic Executiv consideră că reducerea costurilor de producție, scăderea dobînzilor și menținerea lor la un nivel rațional, asigurarea unei stabilități a prețurilor în limitele planificate, creșterea productivității muncii, buna gospodărire a resurselor materiale și financiare ale tuturor unităților, întărirea continuă a monedei naționale constituie pentru economia noastră socialistă căile principale și sigure ale întăririi și dezvoltării continue a forței. economice, creșterii avuției sociale și venitului național și asigurării, pe această bază, a mijloacelor necesare dezvoltării economico-sociale neîntrerupte a țării și ridicării nivelului general de trai și a calității vieții întregului popor.Comitetul Politic Executiv cere tuturor consiliilor de conducere ale ministerelor economice, organelor de planificare, financiar- bancare, de aprovizionare și prețurj, precum și consiliilor de conducere ale centralelor industriale și întreprinderilor, tuturor oamenilor muncii să acționeze cu cea mai mare fermitate pentru aplicarea în viață a măsurilor de perfecționare a mecanismului economico-financiar, pentru introducerea unui înalt spirit de ordine și disciplină în producție, pentru folosirea cît mai eficientă a tuturor resurselor materiale și umane existente In fiecare unitate productivă.Organele și organizațiile de partid trebuie să ia măsuri hotărîte pentru unirea eforturilor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii în înfăptuirea exemplară, în spirit revoluționar, a hotărîrilor adoptate, pentru realizarea In cele mai bune condițiuni a sarcinilor ce le revin,Comitetul Politic Executiv își exprimă convingerea că toți Oamenii muncii — ca proprietari ăi mijloacelor de producție, pred acă- tori și beneficiari nemijlociți a tot ceea ce se realizează în patria noastră — vor răspunde tuturor acestor măsuri prin noi și tot mai importante realizări în producție, în îndeplinirea , sarcinilor de plan la toțV, > indicatorii și în sporirea " avuției naționale, întîmpi- nînd astfel cu cinste cel de-al XlII-lea Congres al partidului, care va deschide noi și largi perspective de ridicare a țării pe culmi tot mai înalte de civilizație, bunăstare și progres, de înaintare a României pe calea socialismului și comunismului.
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