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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, vineri, 12 aprilie, a a- 
vut loc ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței a fost examinat și 
aprobat Raportul privind analiza pe bază 
de bilanț a rezultatelor obținute pe an
samblul economiei naționale, formarea și 
utilizarea resurselor financiare în anul 
1984. Comitetul Politic Executv a arătat 
că datele definitive de bilanț confirmă re
zultatele bune obținute în îndeplinirea 
planului pe 1984, în dezvoltarea susținută 
a industriei, agriculturii, a tuturor sec
toarelor de activitate economică și socia
lă. Astfel, față de anul 1983, avuția națio
nală a crescut cu 7,4 la sută, produsul 
social cu 6,6 Ia sută, iar venitul național 
cu 7,7 la sută. Ca rezultat al niai bunei 
organizări a producției și a muncii, al pro
movării progresului tehnic în toate ramu
rile de activitate, productivitatea muncii 
in industrie a crescut in 1984 cu 7,1 la 
sută. S-a apreciat că succesele înregistrate 
anul trecut evidențiază justețea și realis
mul politicii partidului de dezvoltare a 
forțelor de producție pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii contem
porane, factor hotăritor în creșterea ni
velului de trai al poporului, în ridicarea 
patriei pe noi trepte 
zație.

In concordanță cu 
lor economici, a fost 
nanciar centralizat, asigurîndu-se o circu
lație bănească sănătoasă, precum și echi
librul financiar, bugetar, monetar și va
lutar, pe ansamblul economiei naționale.

Comitetul Politic Executiv a subliniat 
că realizările dobîndite în cursul anului 
trecut, sînt rodul muncii creatoare a în
tregului popor, care, strins unit în jurul 
partidului, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a acționat cu 
abnegație, cu spirit revoluționar pentru 
îndeplinirea prevederilor de plan, pentru 
sporirea avuției naționale și buna gospo
dărire a resurselor materiale și umane ale 
țării, asigurind astfel înaintarea fermă

de progres și civili.

realizarea indicatori- 
îndeplinit planul fi-

a patriei pe calea făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate.

In același timp, s.a arătat că rezultate
le obținute în anul 1984 nu sînt încă pe 
măsura condițiilor și a posibilităților pe 
care Ie avem. Ele ar fi putut să fie și mai 
bune, dacă în toate sectoarele de activita
te s.ar fi manifestat o înaltă exigență și 
răspundere față de îndeplinirea neabătu
tă a sarcinilor stabilite. Intr-o serie de 
întreprinderi, cheltuielile de producție se 
mențin încă mari, nu s-a realizat indicele 
de folosire a fondurilor fixe la nivelul 
planificat, există imobilizări de mijloace 
materiale, ceea ce a influențat negativ 

creșterea eficienței și rentabilității aces
tor unități.

Pornind de la această situație, de la con
cluziile desprinse din analiza pe bază de 
bilanț. Comitetul Politic Executiv a sta
bilit un program de măsuri privind îm

bunătățirea activității economico-financiare 
în toate unitățile, care prevede sarcini și 
răspunderi concrete ce revin ministerelor, 
centralelor, întreprinderilor în aplicarea 
fermă a noului mecanism econoinico-fi. 
nanciar, în vederea realizării integrale a 
planului pe 1985 in condiții de eficiență și 
rentabilitate sporite. In mod deosebit, Co
mitetul Politic Executiv a subliniat nece
sitatea de a se acorda, în fiecare ramură 
și în fiecare întreprindere, o atenție deo
sebită creșterii eficienței economice, lichi
dării pierderilor din activitatea unor uni
tăți productive, măririi rentabilității pro
ducției, însă nu pe seama creșterii pre
țurilor, ci pe baza reducerii cheltuielilor 
materiale, sporirii productivității muncii, 
a indicelui de folosire și valorificare a 
materiilor prime și materialelor, a bunei 
gospodăriri a fondurilor materiale și bă
nești. S.a indicat ca organele financiare, 
băncile, inclusiv ministerele economice, să 
acționeze cu fermitate pentru aplicarea ri
guroasă în întreprinderi a principiilor au- 
togospodăririi, autofinanțării și autoges.
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Independența și suveranitatea 
națională,

La 9 mai 1877 a fost pro
clamată independența de 
stat a României și tot la 9 
mai, acum 40 de ani, po
poarele întregii lumi salu
tau măreața victorie din 
1945 asupra fascismului, la 
care poporul nostru a fost 
participant activ.

Cucerirea independenței 
de stat a României nu a 
fost rezultatul unor împre
jurări întîmplătoare sau 
conjuncturale, nu a repre
zentat un „dar“ primit din 
afară, ci a constituit ro
dul firesc al luptelor de e- 
liberare, socială și națio
nală, purtate dc-a lungul 
secolelor de poporul ro
mân, lupte care au culmi
nat cu marca victorie ob
ținută în 1877, pe cîmpul 
de bătălie, împotriva Im
periului otoman. Rezultat 
al luptei eroice a oștilor 
române, alături de arma

tele rusești și luptătorii bul
gari, al voinței ferme de li
bertate și neatîrnare a po
porului român, dobîndirea 
independenței de stat a pus 
capăt dependenței politice 
față de puterile străine, a

deziderate
deschis o nouă epocă în 
milenara istorie a poporu
lui nostru, afirmînd cu pu
tere voința și hotărîrea sa 
de a trăi liber, stăpîn în 
țara sa, pe destinele sale.

Cucerirea independenței 
de stat a dat un puternic 
impuls dezvoltării econo-

9 M A I 
zi simbol a 

poporului 
român

(Continuare în pag. a 4-a)

mice a țării, a exercitat o 
profundă înrîurire asupra 
întregii existențe ulterioare 
a României pe drumul pro
gresului social, cit și al a- 
firmării țării pe plan in
ternațional. „Prin vitejie 
și sacrificiile date de ar
mata noastră, de întregul 
popor — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — 
în marea familie a țărilor 
Europei apărea astfel 
nou stat independent, 
nouă 
gică 
tă să 
odată
asupra sa, să participe cu

un 
o 

națiune liberă, ener. 
și viguroasă, hotărî- 
nu mai admită nici. 
nici un fel de tutelă

CONDUCEREA MINEI PETRILA SE ANGAJEAZĂ

„În trimestrul II vom recupera 10000
tone din minusul primului trimestru“

In luna ianuarie, directo
rul minei Petrila, ing. Au
rel Marhan, declară: „Da
că problema preluării pro
ducției extrase se va rea
liza noi ne vom apropia 
foarte mult de realizarea 
planului lunii ianuarie, iar 
la sfîrșitul trimestrului I 
vom avea un plus de 5 000 
tone de cărbune".

La sfîrșitul trimestrului 
I, situația realizărilor în
registrate nu confirma op
timismul manifestat de di
rectorul minei și susținut 
de președintele consiliului 
oamenilor muncii și pre
ședintele comitetului de 
sindicat. Concret: minusul 
trimestrului I depășește 
22 000 tone de cărbune.

Cum poate fi explicată 
o asemenea neconcordanță 
dintre afirmațiile de la în
ceput de an și situația 
realizărilor primului tri
mestru? Dăm, din nou, cu_ 
vîntul cadrelor din condu
cerea minei care vor răs
punde la întrebarea amin
tită.

Ing. Aurel MARHAN, 
directorul minei: „In pri
mele două luni ale primu
lui trimestru am avut pro. 
bleme cu preluarea pro
ducției de către preparația

lucrează cu rambleu. In 
toate aceste cazuri nu ne-am 
realizat productivitățile pla
nificate și prin urmare nici 
producția stabilită.

Avem convingerea că a_

FATA IN FATA, 
PROMISIUNI ȘI REALIZĂRI 

Pe urmele anchetei noastre 
la început de an

Petrila. Aceasta, pe de o 
parte din cauza iernii deo
sebit de aspre, iar pe de 
altă parte datorită sistemu
lui de preluare aplicat. Din 
această cauză, apreciem că 
am pierdut aproximativ 
16 000 tone de cărbune. Al
te 4000 de tone le-am pier
dut datorită unor condiții 
improprii de zăcămînt, ca
re au afectat două abataje 
la sectorul II și care nu 
puteau fi prevăzute. Situa
ție asemănătoare la alte a- 
bataje din cadrul sectoru
lui III. Greutăți am avut 
și la 3 abataje unde se

ceste greutăți au fost de
pășite, iar prin măsurile 
stabilite, o parte din ele fi
nalizate, deja, nu numai că 
ne vom îndeplini prevede
rile de plan, dar vom re
cupera 10 000 tone de căr-

bune din minusul primului 
trimestru".

Marcu BOANTA, preșe
dintele consiliului oame
nilor muncii : „Cauzele 
principale ale nerealizări- 
lor vi le-a prezentat tova
rășul director și sînt cît se 
poate de obiective. La a- 
cestea se mai adaugă un 
aspect: reducerea efective
lor în perioada amintită, 
prin plecările la pensie și 
pentru satisfacerea sta
giului militar. Acum nu ne

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Producție record
După cum ne_a infor

mat ieri dimineața dis
pecerul combinatului. 
Dan Cadea, mina Lu- 
peni a extras, joi, 11a. 
prilie cea mai mare 
Producție zilnică de la 
începutul acestei luni — 
7789 tone de cărbune, 
cu aproape 500 tone mai 
mult decît preliminarul 
acestei zile. Și-au adus 
contribuția colectivele

sectorului I — plus 144 
tone, sectorului II, plus 1

13 tone, sectorului III plus i
504 tone și sectorului IV 

plus 88 tone, rod al mun_ ș
cii minerilor din abata- i
jele cameră, cu susține- ;
re individuală și susți- :
nere mecanizată, locuri 
de muncă de care be_ î
neficiază sectoarele mai ș
sus amintite. (Gh. S.)

și împliniri
drepturi egale la viața 
ternațională".

In perioada do după ■ 
cerirea independenței, 
fondul creșterii forțelor 
producție și consolidări^ 
relațiilor capitaliste, se des
fășoară un puternic avînt 
al noilor forțe sociale. Pro., 
letariatul, clasă nou apăru
tă pe scena social-politică, 
se afirmă tot mai puternic 
drept cea mai avansată 
clasă a societății, masele 
largi populare se ridică tot 
mai hotărît împotriva ex
ploatării, pentru consolida
rea independenței țării. în
treaga dezvoltare social.e- 
conomică a României impu
nea ca o cerință obiectivă 
încheierea procesului do 
făurire a statului național 
unitar. împlinirea, în 1918, 
a acestui deziderat multi
secular — ca urmare a lup
tei maselor largi populare, 
opera întregii națiuni — a 
determinat intrarea Româ
niei într.o nouă etapă a 
dezvoltării sale sociat-eco- 
nomice, politice.

Sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, creat 
în 1921, clasa muncitoare, 
masele largi populare au 
desfășurat mari bătălii pen
tru apărarea drepturilor și

Prof. Ion FRĂȚILÂ

in^

cii-<
pe 
de

(Continuare io pag. a 2-a)

Șsntier de primăvară.

Frumosul edilitar — 
promovat pe front larg

Oameni cu inițiativă și 
întreprinzători, receptivi la 
cerințele primăverii, gospo
darii de la I.P.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani nu s-au mulțumit, 
îh aceste zile ale primeni
rilor de primăvară, să 
șteargă urmele iernii, să 
întroneze curățenia, ordi
nea și frumosul numai în 
incinta întreprinderii. Ei 
și-au mutat acum locul ac
țiunilor gospodărești și în 
afara incintei.

In chiar ziua vizitei noas
tre, pe terenul viran din 
fața intrării în întreprinde
re zeci de tineri în salope
tă lucrau de zor la amena
jarea unui mare și frumos

La pupitrul de comandă al instalației de brichetare de la Preparația 
Coroești maistrul Ion Postelnicu și operator Stela Chihaia urmăresc fluxul 
tehnologic. - Foto: Robert TAVIAN

rond de flori și verdea
ță. In jurul acestui întins 
teren au fost deja plantate 
1500 fire de gard viu ce în
conjoară rondul cu un brîu 
de verdeață. In interiorul 
rondului, pe pămîntul 
proaspăt săpat și afinat, își 
etalau deja cetina de un 
verde închis 30 de fru
moși pini, iar alături de 
ei este pregătit solul în ca
re urmează să fie plantați 
1500 de trandafiri. Totul 
este conceput și făcut fru
mos. Dar șantierul de pri-, 
măvară se întinde pe un 

fiont mult mai larg, în 
imediata vecinătate a i 
I.P.S.R.U.E.E.M.-ului, iar ; 
lucrările ce se efectuează 
sînt de amploare și au un 
ritm alert. Ce se face? Du-,, 
pă cum aflăm de la tova-

I. BĂLAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Cultură-artă
• Festivalul național 

„Cîntarea României" — 
CALITATEA ACTULUI 
CULTURAL, PE MĂSU
RA CERINȚELOR VIE. 
ȚII SOCIAL-ECONOMI- 
CE; INVĂTIND si CIN. 
TIND CU ȚARA

• O lume, un univers, 
o carte „A TREIA E- 
CLUZA"

(In pag. a 3_a)
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Un teren viran așteaptă
să i se confere utilitate publică

In aceste 
vară, cînd 
tâțile municipiului iau am
ploare acțiunile gospodă
rești de curățenie și înfru
musețare, la redacție ne-a 
vizitat secretarul org mi:a_ 
ției de partid cartier 5 A 
Petroșani, Ignaț Dane. Ca 
purtător de cuvînt al co
muniștilor, al cetățenilor 
din cartier oaspetele a ve
nit la ziar cu un gînd de 
bine.vizind înfăptuirea u- 
nui obiectiv edilitar-gospo- 
dăresc în beneficiul popu
lației. Despre ce este vor
ba ?

Dar să lăsăm interlocuto
rul să-și spună păsul, să 
intre în amănuntele pro- 
plemei ce frămîntă cartie
rul. „Locul viran de la 
marginea cartierului „Car_ 
pați", dinspre calea ferată, 
pînă nu demult era folosit 
de școala de șoferi amatori 
drept pistă de exersare în 
practica conducerii automo
bilului. Terenul a rămas în 
paragină; cu solul brăzdat 
de urmele pneurilor, bătă. 
torit, cu covorul de iarbă 
răvășit, deci cu o înfățișa
re dezagreabilă, un maidan. 
Venirea primăverii, intrarea 
în actualitatea cotidiană a 
acțiunilor gospodărești spe_ 
cifice acestui anotimp al 
înoirilor ne-a dat imbold 
și nouă, celor din cartier 
să ne îndreptăm preocu
parea spre acest teren, cu 
gîndul de a-1 reamenaja și 
a-i da destinația dorită de 
populația cartierului.

zile de primă- 
în toate locali-

de agrement
complexului 
„Parîngul". ABALAN

Ample acțiuni gospodărești și de înfrumusețare. Foto

(Urmare din pag. D
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Răspundem 
cititorilor

GRAUR VASILE, Lupeni 
— Conducerea I.A.C.C.V.j. 
a hotărît încadrarea defi. 
nitivă. în muncă. Sîntem 
informați că ați fost îns
cris și la cursul de califi
care pentru fochiști.

CONSTANTIN ALEXAN
DRU, Pețrila: In situația 
dv. sînt două soluții: pri
ma — efectuarea de către 
E.G.C.L a reparațiilor pen. 
’ tru ca apa să nu se mai 
infiltreze în apartament; a 
doua — să vi se repartize
ze o nouă locuință. Ambe
le soluții sînt de competen
ța consiliului popular oră
șenesc.

UN GRUP DE CETĂ
ȚENI, Lupeni: Problema 
ridicată de dv. — referitoa
re la necesitatea ca cei ce 
cresc diferite animale do
mestice să păstreze cură
țenia și ordinea în împre
jurimi — se află în atenția 
Consiliului popular din Lu
peni.

UN GRUP DE MUNCI
TOARE, întreprinderea de 
tricotaje Petroșani: Pentru 
a cerceta sesizarea era 
mai simplu dacă ați fi 

semnat scrisoarea. In timpul 
iernii programul de lucru 
din întreprindere a fost in
fluențat de rigorile timpu
lui. Și acest lucru îl cu
noașteți și dumneavoastră. 

vrem noi? Locul viran es
te întins, pretabil la ame
najări pentru agrement: cu 
terenuri pentru practicarea 
jocurilor sportive, cu alei 
pentru plimbări, cu bănci 
pentru odihnă, ronduri de 
flori și un brîu de zonă 
verde. O dată schimbată, 
înfățișarea terenului dobîn. 
dind utilități de largă fo
losință publică, locuitorii 
cartierului nostru — tineri 
și vîrstnici — și-ar putea

Vă sugerăm
VZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZl

petrece aici clipe plăcute 
de odihnă și recreere. Cu 
atît mai mult, noi, cei din 
cartier, propunem să fie 
plantat cu salcîmi taluzul
— înalt de zeci de metri și 

cu o suprafață considerabilă
— ce se mărginește cu te
renul propus de noi pen
tru reamenajare, taluz ca
re coboară in pantă abrup
tă piuă la terasamentul în 
formare al viitoarei șosele 
naționale, paralelă cu ca- 
îea feiala In urma plan
tării, s-ai obține mai mul
te avat trje; s-ar consolida 
taluzul, iar după cîțiva ani, 
pe acest loc, ar apare o 
oază de verdeață și aer 
parfumat de florile salcî- 
milor, ceea ce, să recunoaș
tem, primăvara, ar spori și 
mai mult atracția viitoarei 
zone 

intereselor oamenilor mun
cii, împotriva fascismului 
și războiului, pentru salv
gardarea independenței na
ționale și apărarea integri
tății teritoriale a patriei, 
pentru pace și prietenie cu 
toate popoarele. Partidului 
Comunist Român îi revine 
marele merit istoric de a 
fi organizat și condus cu 
succes — pe baza realiză
rii unități de acțiune a cla
sei muncitoare și a parti
delor sale și în strînsă co
laborare cu toate forțele 
democratice, patriotice, an
tihitleriste — revoluția de 
eliberare socială și națio
nală antifascistă și antiim- 
perialistă din august 1944, 
care a răsturnat dictatura 
militar-fascistă și a deter- 

marginea cartierului, ar da 
locului prinos de frumu
sețe.

Iată de ce gîndul ce.l 
avem pentru aceste amena
jări gospodărești din cartie
rul nostru am dori ca, prin 
intermediul ziarului, să fie 
transmis gospodarilor con
siliului popular municipal 
pentru a-i evalua oportu
nitatea și a-1 include ca 
obiectiv pe agenda de lu
cru. In ceea ce ne privește, 
îndată ce organele compe. 
tente vor aproba realizarea 
obiectivului edilitar-gospo. 
dăresc pe care l-am suge
rat, vom porni cu toții la 
acțiune, lărgind astfel sfe
ra lucrărilor de înfrumu
sețare demarate în aceste 
zile în cartier. Organizația 
noastră de partid, comu
niștii, împreună cu depu
tatul, cu asociația de loca
tari și comitetele de bloc, 
vom mobiliza toate forțele 
cartierului pentru realiza
rea lucrărilor de reamena
jare știind că facem ceva 
frumos, ceva util în bene
ficiul nostru, al tuturor".

In fapt de primăvară, un 
gînd de bine pornit din do. 
rința oamenilor de fru
mos. Un gînd inspirat din 
cerințele calității vieții pen
tru a cărei împlinire sîn
tem bucuroși să facem o- 
ficiul de a.l transmite, prin 
intermediul cuvîntului ti
părit, celor în drept să.l 
recepționeze, să-i sprijine 
materializarea.

Biidegieiidenfa și 
suveranitatea națională
minat ca țara noastră să 
treacă cu întregul său po
tențial material și uman, 
cu toată armata de partea 
coaliției antihitler iste. Ast
fel, în istorie, s-a consem
nat apoi tul substanțial al 
poporului român, al țării 
noastre la zdrobirea fascis
mului. Cei peste o jumă
tate de milion de ostași ro
mâni au participat la lup
ta pentru deplina elibera
re a țării, precum și a 
Ungariei și Cehoslovaciei, 
au adus o contribuție de 
preț la infrîngerea armate
lor hitleriste, la obținerea 
\ ictorici finale.

Ar tul istoric de la 23 Au.

1
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I

lin colectiv inimos
criterii 

să 
a n

ne 
situăm 

t i n e i 
Uricani

Mai multe 
îndreptățesc 
colectivul c 
I.A.C.C.V.J. din 
printre fruntașele între
prinderii. In primul rînd, 
datorită prestigiului cîști- 
gat în rîndul abonaților, 
pentru calitatea meselor 
servite. Apoi, pentru vo
lumul mare de muncă. 
Zilnic, bucătăria cantinei 
pregătește 1 400 de porții 
pentru abonați și pentru 
masa servită minerilor la 
intrarea în subteran. Se 
asigură în permanență în
cadrarea în costurile pla-

Frumosul edilitar
(Urinare din pag. D

rășul Ștefan Vîrtopeanu, șe
ful serviciului administra
tiv din 
nic cîte 
bilizați 
U.T.C.,

întreprindere, zil-
40 de tineri, mo
de organizațiile 

participă cu mun
că patriotică — în afara 
orelor de program — la lu
crările gospodărești de în
frumusețare. S.au curățat, 
pe zeci de metri, rigolele 
la drumul național — atît 
pe partea înspre cartierul 
Aeroport cît și dinspre în
treprindere ,— pe porțiunea 
de traseu de la podul pes. 
te pîrîul Slătinioara și 
nă la pasajul subteran 
dreptul 
mercial 

in țara 
munca 
singur 
un a- 

fo6t li- 
fel

gust 1944 a deschis calea 
înfăptuirii depline a năzu
ințelor poporului român de 
a fi liber și stăpin 
sa, pe bogățiile și 
sa, de a-și hotărî 
destinele, fără nici 
mestec din afară. A 
chidată definitiv orice 
de dependență a poporului 
nostru față de monopoluri
le străine, de cercurile im
perialiste internaționale. 
România dobindindu_și ast
fel pentru prima oară, 
adevărat, independența 
suveranitatea națională, 
evoluția țării s-a deschis 
nouă eră 

nificate, diversificarea me. 
niurilor și îmbunătățirea 
calității acestora, precum 
și o ordine și curățenie 
exemplare — obiective a- 
flate mereu în atenția 
responsabilului de cantină, 
Constantin Barna, și a 
întregului colectiv, din ca
re fac parte muncitoare 
destoinice și pricepute. E_ 
lena Voicu, Angela Bel- 
gun. Ioana Hortopan, Ma
riana Angheloiu, Valeria 
Cristudor, Maria'Popescu, 
Maria Corbeanu, Ligia A. 
postol și mai ales șefa 
de schimb, Sabina Mihai- 

pregătit terenul, au săpat 
gropile, în vederea plantării 
a 200 de pomi ornamentali 
de_a lungul acestui traseu. 
Urmează curățirea și pre
gătirea terenului pe traseul 
respectiv și pe partea dins
pre întreprindere (paralel 
cu calea ferată) unde, de 
asemenea, vor fi plantați 
pomi.

Ce urmează să se mai 
facă? Acțiunile gospodărești 
continuă intens pentru 
grabnica lor finalizare, în 
toată zona de acțiune gos
podărească încredințată de 
consiliul popular municipal 
de la I.P.S.R.U E.E.M., ur- 
mînd să fie vopsit podul- 
pasarelă, curățată albia pî_ 
rîului Slătinioara ce traver
sează z^na.

Cine sînt realizatorii tu
turor acestor lucrări gos

podărești? Contribuie la e- 
le, prin muncă patriotică, 
tineri din întreprindere — 
Margareta Oprișor, Marga
reta Nistor, Daniela Mi- 
clea, Emil Deheleanu, Va
lentin Pîrvu și mulți alții. 
Alături de ei, la volanul 
tractorului din dotarea în
treprinderii, Gheorghe Gră
dinarii dă ajutor tinerilor 
transported reziduur ile re
zultate în urma lucrărilor 
de curățire, aducînd de la 
sera E.G.C.L. mater ial den_ 
drologic pentru plantare.

Oamenii muncii, gospo
darii de la I.P.S.R.U.E.E.M. 
se întrec pe sine, în aceste 
zile, pe șantierul primăve
rii, promovînd pe un front 
larg frumosul edilitar.

funde transformări revo
luționare, înnoitoare, care, 
in numai cîteva decenii, au 
schimbat radical înfățișarea 
patriei, au determinat o 
nouă configurație a clase
lor și straturilor sociale, a- 
sigurînd triumful revoluției 
socialiste, victoria noii o_ 
rînduiri, trecerea la edifi
carea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Strîns uniți în jurul parti
dului comunist, al secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, toți oa
menii muncii din patria 
noastră, indiferent de na
ționalitate, întregul popor 
acționează în prezent eu 
cea mai mare hotărîre pen
tru realizarea Programului 
partidului, a obiectivelor 
celui de-al XlII-lea Con
gres.

Iov (27 de ani vechime In 
meserie) care suprave
ghează toată activitatea 
de preparare a bucatelor.

Această mică unitate a. 
re un mare rol social-e
conomic și se poate spune 
că îl îndeplinește în cele 
mai bune condiții. Colec
tivul deține o experiență 
valoroasă în organizarea 
gospodăriei anexă și ex
tinderea celei existente 
nu ar aduce decît foloa
se beneficiarilor. Această 
propunere ne-a fost făcu
tă de mai mulți abonați 
ai cantinei, iar pe această 
cale o sugerăm celor în 
drept să sprijine dezvol
tarea unității. (I.M.)

I

I
Vom recupara 

10 000 tona 
din minus 

(Urmare din pag. I)

au 
iar pro- 

timpul 
este fo-

ne preo-
cu

mai confruntăm eu această 
problemă, efectivul fiind 
din nou restabilit. In ceea 
ce privește starea discipli
nară nu avem nici un mo
tiv să ne plîngem. Numărul 
absențelor nemotivate 
scăzut substanțial, 
gramul de lucru, 
afectat producției 
losit eficient.

Vom continua să
cupăm în continuare 
mai multă fermitate de în
tărirea ordinii și discipli
nei cu toate rezultatele bu
ne obținute în acest do
meniu de activitate. Toto
dată, organizațiile noastre 
de partid, toți comuniștii 
vor acționa cu perseveren
ță pentru mobilizarea în
tregului colectiv la acțiu-ni 
hotărîte pentru creșterea 
producției de cărbune, pen
tru aplicarea consecventă a 

programului de recuperare a 
minusului. Ne-am angajat 
să recuperăm 10 000 de to
ne din minusul primului 
trimestru".

Gheorghe ȘERBAN, ;ie_ 
ședințele comitetului de 
sindicat: ,.Dacă în primul 
trimestru am avut proble
me cu efectivul — în sen
sul că a fost sub cel plani
ficat, acum problema ■ ste 
rezolvată. Organizația de 
sindicat și-a orientat preo
cupările spre stabilizarea 
personalului nou încadrat 
și orientarea și îndruma
rea acestuia spre școlile' de 
calificare, spre crearea tu
turor condițiilor sociale, 
de confort necesare. Vom 
întreprinde acțiuni de în
tărire a ordinii și discipli
nei în producție, de petre
cere a timpului liber 'n 
mod util și plăcut. In fe
lul acesta contribuim la 
îndeplinirea prevederilor 
de plan, la recuperarea a 
10 000 tone din minusul 
primului trimestru".

☆
Prin urmare cadrele de 

conducere de la mina l’e- 
trila își iau un nou amga- 
jament în numele colecti
vului: îndeplinirea integra. 
Ia, litmică, a prevederilor 
de plan și recuperarea a 
10 000 tone de cărbune din 
minusul primului trimestru. 
Vom reveni.

EXCURSIE. Ieri dimi
neață, un grup de uteciști 
de la I.M. Aninoasa tu 
plecat cu autocarul în. 
tr-o excursie, de o zi, pe 
ruta Petroșani — Tg. Jiu
— Motru — Drobeta Tur. 
nu Severin — Herculane
— Caransebeș — Hațeg
— Petroșani.

COMITETUL municipal 
U.T.C. informează pe cei 
interesați că in 18 aprilie 

se va organiza pe pista 
Institutului de mine din 
Petroșani, la ora 14, eta
pa municipală a „Cro
sului tineretului". Com
petiția va reuni la start 
cîștigătorii fazelor pe. 
orașe, întrecerile desia. 
șurîndu-se pe urmiătoarele 
categorii de vîrstă 15—1b 
ani, 17—19 ani și peste 19 
ani. Cîștigătorilor le vor 
fi oferite diplome, premii 
și plachete ale Congresu
lui al Xll.lea al U.T.C. 
(Gh. C.)

TRUFANDALE. Acti
vitate intensă în serele 

și solariile întreprinderii 
de administrare a canti
nelor și căminelor Valea 
Jiului. După prima recol
tă de ridichi de lună, ră
sadurile de tomate, ardei 
gras și iute, vinete sînt 
plantate în solarii, a că
ror acoperire cu folii de 
polietilenă este in curs 
de desfășurare. (I.V.)

INSIGNA. Iubitorii spe_ 
ologiei pot procura insigna 
și brelocul cercului „Pia
tra Roșie" Petroșani. Rea
lizate recent de Monetă- 
ria Statului. București, ce_ 
le două însemne sinteti

zează plastic preocupările 
membrilor acestui cerc 
recunoscut și pe plan na
țional, condus de munci
torul Romulus Vențel de 
la I.P.S.R.U.E.E.M. Petro
șani. (I.V.)

CARTE. O veste plăcută 
pentru bibliofili. In libră
riile din municipiul nostru 
a apărut a doua tranșă 
a romanului „Uitarea și 
neuitarea inocenților", 
semnat de concetățeanul 
nostru din Lupeni Corne, 
liu Rădulescu. (I.V.)

LUNI și MARȚI, corul 
„Armonii tinere" al Comi

tetului U.T.C. din I.U.M. 
Petroșani va înregistra 
pentru emisia „Studioul 
tineretului" a televiziunii 
un nou program coral. 
Realizator Mihai Tatuliej. 
(Al. 1-1.)

O AMPLA acțiune de 
gospodărire și înfrumu
sețare a orașului Petrila 
se desfășoară în aceste zi
le. Aflăm de la tovarășul 
M. Drăgoi, peisagist flo- 
ricultor al E.G.C.L. din 
localitate, că în fața com
plexului comercial T. Vla- 
dimirescu lucrează circa 
30 oameni ai muncii zil

nic. Peste 250 tone de 
painînt vegetal, amena
jat în frumoase figuri geo
metrice va fi plantat cu
peste 100 arbuști orna
mentali (tuia, buxus, gard 
viu) și cu aproape 22 000 |
fire de flori multicolore: | 
petunii, lobelii, salvii se.
dium etc. (D. BALAN)

Rubrică realizată de 
Gh. SPINU
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Calitatea actului cultural Invățînd și cîntînd
pe măsura cerințelor vieții social-economice
Festivalul național „Cîn

tarea României" organizat 
din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, este și 
în această a V.a ediție o 
largă mișcare cultural-edu. 
cativă de masă, amplă ma
nifestare a spiritului crea
tor al oamenilor muncii.

Despre prezența sindica
telor în această amplă ma. 
nifestare de masă care este 
Festivalul național „Cînta. 
rea României", vorbește 
faptul că în actuala ediție 
din Valea Jiului au parti
cipat la etapa de masă 171 
formații artistice cuprin- 
zînd peste 2800 artiști ama
tori.

Festivalul se desfășoară 
în acest an pe fundalul a- 
niversării unor mari eveni. 
mențe din viața social-po- 
litică a țării. Pornind de 
la acest fapt, manifestări
le organizate de sindicate 
s_au centralizat spre cu
noașterea istoriei patriei și 
a partidului, dezvoltarea la 
toți oamenii muncii a răs
punderii față de moșteni
rea înaintașilor, a spiritu. 
Iui revoluționar. Astfel, in 
baza programului-cadru 
aprobat de U.G.S.R., clubu
rile din municipiu, casa de 
cultură organizează săptă
mînal sub genericul „Pen
tru patrie și partid", dez. 
bateri, expuneri, prezentări 
de cărți și seri de poezie 
patriotică popularizind ma
rile- realizări obținute de 
poporul nostru în anii cons
trucției socialiste, îndeo
sebi de la cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R. Totoda. 
tă, repertoriului formațiilor 
artistice i s-a asigurat un 
bogat conținut de idei po
litice, un puternic mesaj 
patriotic, revoluționar.

Acțiuni culturale și mi- 
crospectacole s_au organi
zat atît la sediul întreprin
derilor și instituțiilor, al 
căminelor de nefamiliști cit

și în cluburi și casa de 
cultură, antrenînd un mare 
număr de oameni ai mun
cii. In scopul promovării 
genurilor artistice interpre
tative cu un pionunțat ca
racter educativ, patriotic, 
s-au avut în vedere coru
rile muncitorești, colective, 
le de dans cu temă, mon
tajele literar-muzicale și 
mai ales brigăzile artistice, 
devenite în ultimul timp o 
prezență activă în viața co
lectivelor de muncă.

In altă ordine de idei, 
manifestările cultural-edu
cative desfășurate au avut 
la bază cunoașterea nemij
locită a cerințelor produc
ției, creșterea răspunderii 
față de realizarea sarcini
lor de plan, întărirea ordi
nii și disciplinei tehnologi
ce și a muncii. Se organi
zează săptămînal de către 
cluburi și casa de cultură, 
sub genericul „Cincinalul 
revoluției tehnico-științi- 
fice, al calității și eficien
ței", acțiuni, dezbateri, me. 
se rotunde, simpozioane, 
ele avînd loc în majorita
te la sediul întreprinderi
lor și instituțiilor. In cadrul 
acestor acțiuni au fost in
vitați specialiști din între
prinderi și instituții. S-a 
organizat și se organizează 
zile ale întreprinderii, ale 
sectorului, maistrului și bri. 
gadierului, prilej cu care 
oamenii muncii își împăr
tășesc din experiența înain
tată in jnuncă, aplicarea i- 
nițiativelor muncitorești.

Avem deci rezultate în
semnate, dar există încă 
si multe probleme dc rezol
vat. Multe formații artiști, 
ce care se pregătesc în sal
turi, superficial, fără con
tinuitate, aceasta antienînd 
perturbarea celorlalte acti
vități în perioadele de 
„campanie". Dat fiind pon
derea pe care oamenii mun_ 

< ii din minerit o dețin în 
foița de muncă a mtinici-

piului, sindicatele au obli
gația de a acționa mai 
ferm pentru atragerea in 
activitatea artistică a aces
tora. Se impune, de ase
menea, o mai mare pre
zență a formațiilor artisti
ce de amatori in mijlocul 
oamenilor muncii, pe sce-

Am urmărit marți. In 
Deva, prezența formațiilor 
de elevi, pionieri și uteciști 
în cadrul etapei republica
ne a festivalului muncii și 
creației — „Cîntarea Româ
niei". De-a lungul a peste 
15 ore de spectacol, de o 
calitate cu totul deosebită, 
desfășurat în paralel în trei 
săli — la casa de cultură. 
Ia sala „Arta" și la Școala
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FESTIVALUL NAȚIONAL 
„CÎNTAREA ROMÂNIEI"

nele așezămintelor cultura
le. Avem de rezolvat pro
bleme cu dotarea materia
lă: costume, aparatură.
Consiliul municipal al sin
dicatelor a luat măsuri în 
acest sens, măsuri pe care 
sperăm să le finalizăm cu 
succes.

Conștiente de rolul pe ca
re îl au în formarea omu
lui nou, cu un înalt nivel 
de cultură, de educație Sin
dicatele din Valea Jiului 
vor acționa ferm pentru ca 
nivelul de dezvoltare a 
conștiinței sociale să se 
ridice la cerințele multiple 
ale 
din

vieț-ii social-economice 
municipiu.

Ana POPESCU, 
activist al Consiliului 

municipal al sindicatelor

generală nr. 8 — cu pro
gram de artă, juriul repu
blican al festivalului, ca de
altfel și marele public din 
Deva, au putut urmări cele 
mai bune formații artisti
ce și soliști din județ, ca
lificați în urma etapei ju
dețene. In acest context — 
veritabilă sărbătoare artis
tică — interpreții din Valea 
Jiului au obținut o aprecie
re binemeritată, atît din 
partea specialiștilor, cit și 
din partea spectatorilor, 
ropotele de aplauze subli
niind în repetate rînduri 
munca asiduă a copiilor și 
instructorilor, pasiunea, dă
ruirea pe care aceștia au 
depus-o în finalizarea ac
tului artistic.

Ar trebui să vorbim pe 
larg dc fiecare din forma- 
țiile și soliștii din Valea Jiu
lui a căror prezență s-a 
impus pe scena concursului; 
dar, spațiul abia ne-ar a- 
junge pentru a le enume
ra pe țoale.

Un palmares încă nu a 
fost stabilit, întrucît con
cursul continuă cu celelal
te județe. Am pătruns, to
tuși, în intimitatea juriului, 
de unde am cules cîteva 
păreri formulate cu grijă, 
pentru a nu deconspira 
prea multe:

„In acest an am consta
tat, fără îndoială, o impor
tantă creștere calitativă și 
cantitativă a formațiilor de 
elevi, județul Hunedoara 
fiind o revelație. Am admi
rat entuziasmul, participa
rea tinerească la actul artis
tic — act cu puternice va
lențe educative, patriotice. 
Dealtfel, privindu-i și as- 
cultîndu-i pe copii, am a- 
vut certitudinea că ei sînt 
bine pregătiți oricînd pen
tru a se exprima artistic la 
un nivel deosebit. Avem de 
vizionat spectacolele din 
14 județe. Mărturisim însă

t

„ VENUS" — un cenaclu 
în mijlocul oamenilor

Cenaclul literar „Venus" din Petrila este o pre
zență activă în viața orașului. In cei 11 ani citi au 
trecut de la înființare, tineri și vîrstnici, creatori 
pătrunși de patima cuvîntului — mesaj fierbinte al 
omului pentru om, au făcut din fiecare vers un gind 
pentru semenii lor. Dumitru Neciiifor, Ion Milion, 
Angliei Dosoftei, loan Dan Bălan — conducătorul 
cenaclului, Ion Pascal Vlad, Claudiu Lapșanschi, Vir
gil Stratulat, E. Soare și mulți alții se întîlnesc de 
fiecare dată cu aceeași dragoste pentru literatura; 
o literatură izvoiită din tradiția Văii Jiului, dar și 
din realitățile contemporane ale municipului. Parti
cipările lor la editarea unor antologii precum „Cîn- 
tecul adîncului", „Incandescențe subterane", „Sub 
timpla stemei", „Acorduri la vîrstcle țării" și altele, 
sau in paginile cotidienelor și periodicelor sînt cu
noscute. (Al. II.)

T. ALEXANDRUFoto :

a Școlii generale 
în actuala ediție

Formația jocuri muzicale, recitări și muzică folk
nr. 1 Lupeni, condusă de prof. Ecaterina llaas s-a distins și 
a Festivalului național „Cîntarea României".

■î

O lume, un univers, o carte

„A treia e c 1 u z ă“
ț

Valea cărbunelui

cu tara♦
că prezența artistică a for
mațiilor și soliștilor din 
județul dv. a stîrnit și en
tuziasmul juriului" (prof. 
Iulius Silaghi, cadru didac
tic l.i Conservatorul „Geor
ge Dima" din Cluj-Napoca).

„Nu mi s-au înșelat aș
teptările. Dealtfel sînt le
gat de acest județ unde 
muncesc oameni de artă 
adevărați, mă refer în pri
mul rînd la profesorii de 
muzică din cele trei școli 
de profil din Deva, Petro
șani și Hunedoara, la cei
lalți specialiști — coregrafi, 
filologi, oameni pasionați 
pentru artă. Muncii de
puse de ei și de copii i se 
cuvin cele mai sincere a- 
precieri". (Cornel Groza, 
membru al juriului).

— O singură notă pot să 
divulg: 10 pentru organiza
tori (Dan Dîdîrlad, membru 
al juriului).

Așadar, impresie exce
lentă, aprecieri superlative 
— răsplată a întregii munci 
depuse de copii, cadre di
dactice, a efortului părin
ților și a celorlalți factori 
organizatorici.

Horațiu ALEXANDRESCU

Din viața 
universitară

• Comisia culturală « 
Consiliului U.A.S.C. din 
Institutul de mine a orga
nizat în serile trecute o 
videodiscotecă. S-au pre
zentat șlagăre din reper
toriul românesc și interna
țional. Pe cînd aceste ma
nifestări vor fi o tradiție?

• Studenții melomani au 
putut audia în aula institu
tului în cadrul „Audițiilor 
muzicale săptămînale” ce
le mai recente apariții dis- 
cografice cu muzică rock. 
A prezentat Călin Văsicș, 
anul II facultatea de M.I.M.

• Aceeași aulă a I.M.P, 
a găzduit miercuri, 10 apri
lie, un spectacol susținut

; de membrii cenaclului „O- 
rizont”, prezent pe scenă 
într-o alcătuire lărgită. Mu
zica, poezia și umorul au 
stăpînit timp de două ore 
atmosfera din institut.

Lucian BEJINAR1U, 
student

ei n-au trecut în zadar pe 
acolo, iar țara se va mîn- 
dri cu oamenii crescuți a- 
colo, pe „șantierul canalu
lui".

lmbinînd documentele cu 
narațiunea, scriitorul imor
talizează ziua de 26 mai 
1984, ziua inaugurării ca
nalului. cînd „primele vase 
se îndreaptă spre întinsul 
nemărginit al apelor mă
rii", în frunte cu nava „Mi- 
hai Viteazul”.

Finalul cărții nu este 
mai puțin incilant, prin 
„decuparea” unui fragment! 
„Dintr-un posibil viitor jur
nal de bord” caro consem
nează gînduri ce se în
dreaptă cu admirație spre 
cei care „ne-au scurtat dru
mul și ni l-au presărat cu 
surprizele eroismului, in
geniozității și inteligenței 
lor de mari constructori și 
arhiteeți".

Plin A treia ecluză, Ro
mulus Lai oferă cititorilor, 
in speță tineretului, pentru 
că tinerii sînt eroii princi
pali ai cărții, un model de 
inițiere în muncă și in 
tainele cunoașterii vieții 
contemporane, care se 
consumă la înaltă tensiune.

itorul face un transfer de 
sens, acceptînd faptul Că 
„A treia ecluză" au repre
zentat-o oamenii. Cei care 
au ridicat apele la cotele 
voinței lor... Cei care au a- 
propial țările europene, în_ 
tinzîndu-le un covor de 
apă dulce", oferindu-le po-

Vizitîndu.ne țara, Alv in 
Toffler, creatorul noțiunii 
dc „șoc al viitorului", a 
rămas profund impresio
nat de activitatea prodigi
oasă a oamenilor de știință 
români de la Centrul In
ternațional de Metodologie 
a Studiilor Prospective și 
de Dezvoltare, cu sediul la 
București. El evidențiază 
„cercetările pline de ima
ginație". conștiința viitoru
lui, precum și faptul că „o 
țară care se uită în viitor, 
peste 25—30—40 de ani, 
înseamnă că are o concep
ție despre dezvoltare foarte 
sănătoasă”.

Este, dc fapt, mesajul 
patetic al recentei cărți 
consacrate giganticei cons
trucții Canalul Dunăre — 
Marea Neagră a scriitoru
lui Romulus Lai, care ne 
oferă o panoramă convin
gătoare și plină de patos a 
oamenilor și locurilor de 
pe vastul șantier

Pâstrînd și sensul propriu 
al cuvîntului ecluză, seri-

MEDITAȚIE
Bâtjîne crengi
adastă umbrele amurgirii 
sevele-și ondulează urcușul 
simetrie curbată 
ia liniștea crepusculului.

CINTEC
Șoapta izvorului 
cîntă-n 
doină 
c în tec 
doină 
cin tec

Timpul
i 
t

adincul adună

i mina sc-adună I
j
’• Aslfizi torentul

ilumina privirii 
in inima „Văii"

se tăsfrînge în 
sine; este 

de dragoste și 
curcubeu 
gînduri 

agreste 
în sufletul 

meu.
aclîncuri 

inundă 
crește ușor 
caldă, 

rotunda
1 pulsează prezentul, cu briu 

tricolor.
Și-adîncul îăsfrînge in 

sine stare 
de piinc dulce în mari 

sărbători 
torentul e pace, zîmbet, 

culoare 
toate cuprinse în jerbe de 

flori.

noi

inima poetului 
pură, doină dalbă, 
de mărgean și salbă 
albă la izvor 
românesc dc dor!

Ion Pascal VLAD
CUVINTELE
cuvintelela

dansează-ntre cercuri 
niciodată rotite 
spre vreo țintă străină 
la noi se crește frumos, 
nu se dau prerogative, 
nu se rămîne pe margini 
pur și simplu 
se intră din intrare_n 

intrare, 
pină la semnul definitivi- 

Constantin CÎMPEANU

Scriitorul ROMULUS LAL cu un nou volum 
in librării

I
i
I
E

i

!
j
t

ț

sibilitatea de a putea afir
ma că „și in construcția de 
mari canale navigabile sîn_ 
tem cineva în lume".

Mînuind cu măiestrie 
portajul, Romulus Lai, 
în același timp, dovada 
gură a stăpînirii artei

re- 
dă. 
si- 

na- 
rative moderne, capabile 
să emoționeze pe cititoi 
prin variatele metode 
doptate și 
meditație 
omului în 
temporană.

Recurgînd la o varietate

a- 
să_l incite la 

pe tema menirii 
societatea con-

mă, distantă și plina de 
noblețe".

Roi n i n d de la 
că, de obicei, „cei 
care duc greul, râmîn
anonimat", Romulus 
a dovedit contrariul 
a sa „A treia ecluză",

premisa 
mulți, 

în 
Lai 

prin 
iar 

afirmația, în același ton, a 
inginerului șef: „eu sînt u- 
nul . dintre cei mulți care 
își îndeplinesc menirea de 
specialiști in construcții cu 
dragoste și pasiune” este 
concludentă, deoarece „Ca
nalul lămîne.. mărturie" că Maria TOMA
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Ședința Comitetului 
al C. C. al

Politic Executiv 
P. C. R.

(Urmare din pag. 1)

tiunii economice, astfel incit in fiecare U_ 
nitate să se asigure rentabilizarea produc
ției, să se obțină beneficii.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat 
convingerea că oamenii muncii, comuniș
tii, organele și organizațiile de partid, vor 
face totul pentru a asigura realizarea e_ 
xeinplară a prevederilor de plan pe anul 
1985 și pe întregul cincinal, creînd condi
țiile necesare trecerii cu succes la transpu
nerea in viață a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului pen
tru perioada 1986—1990 și în perspectivă.

In continuare, a fost analizat și aprobat 
Raportul cu privire la acțiunea de reduce
re a formularisticii. Comitetul Politic E- 
xecutiv a apreciat că măsurile întreprinse 
în acest domeniu, în spiritul indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, au 
determinat reducerea numărului de for
mulare potrivit sarcinilor stabilite, ceea ce 
corespunde mai bine necesităților actuale 
de informare, conducere și decizie la toa
te nivelurile. In cadrul acestor măsuri 
s_au avut în vedere eliminarea unor for
mulare inutile, comasarea altora cu con
ținut apropiat de informații, adaptarea 
formularelor la cerințele prelucrării auto
mate a datelor. Ca urmare, volumul de 
formulare comune s_a redus cu 51,5 la su
tă, iar cel al formularelor specifice cu 
56,4 la sută. S-a acționat, de asemenea, 
pentru extinderea sistemelor de prelucra
re automată a datelor în domeniul plani
ficării, financiar-contabil, informatic-ban- 
car, prelucrarea automată descentralizată a 
datelor statistice la nivelul ministerelor, 
centralelor industriale și unităților, pre
cum și transmiterea acestora.

Apreciind că în acest domeniu există în
că importante rezerve, Comitetul Politic 
Executiv a cerut Comisiei guvernamentale 
să acționeze în continuare, împreună cu 
ministerele și celelalte organe centrale, 
pentru îmbunătățirea evidenței indicatori
lor economici, pentru dezvoltarea unui sis
tem informatic operativ și eficient, pentru 
utilizarea riguroasă a formularelor tipiza
te comune si specifice stabilite pe dome
nii de activitate.

Comitetul Politic Executiv a indicat Co

mitetului de Stat al Planificării, Ministe
rului Finanțelor, băncilor și Direcției Cen
trale de Statistică să asigure perfecționa
rea în continuare a sistemului informațio
nal și, împreună cu celelalte ministere, or
gane centrale și locale, să elaboreze un 
program concret de realizare a sistemului 
de prelucrare a datelor cu mijloace mo
derne de calcul. S-a indicat, de asemenea, 
ca, pînă în luna mai, acțiunea de perfec
ționare a sistemelor de evidență să fie 
completată cu măsuri și prevederi cores
punzătoare privind reducerea consumului 
de hîrtie și dimensionarea rațională a nu
mărului personalului care execută aseme
nea lucrări, în raport de reducerea vo
lumului de muncă pe baza simplificării 
formularisticii și a extinderii prelucrării 
automate a datelor.

Comitetul Politic Executiv a examinat, 
apoi, balanța veniturilor și cheltuielilor bă
nești ale populației pe anul 1984, compa
rativ cu realizările anului 1983. In cadrul 
ședinței, s_a subliniat că veniturile popu
lației au înregistrat, în 1984, noi și impor
tante creșteri. Sporirea veniturilor perso
nalului din întreprinderi și instituții s-a 
realizat, în exclusivitate, pe seama crește
rii retribuției medii, ca urmare a încheie
rii acțiunii de majorare a retribuțiilor la 
1 august 1984, a sporului de vechime ne
întreruptă în aceeași unitate, a cotelor de 
premiere anuale, a fondului pentru rezul
tate deosebite și pentru stimularea expor
tului. S-a arătat că utilizarea resurselor 
bănești ale populației în anul 1984 a fost 
influențată în mod pozitiv de sporirea ve
niturilor, de nivelul și structura fondului 
de marfă și a prestărilor de servicii, pre
cum și de evoluția prețurilor și tarifelor. 
Disponibilitățile bănești ale populației la 
|31 decembrie 1984 au fost cu 8,7 la sută 
mai mari decît cele existente la începutul 
anului.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că 
înfăptuirea în bune condiții a prevederilor 
de plan pe acest an și pe întreaga perioa
dă 1981—1985, precum și pregătirea te
meinică a viitorului cincinal creează pre
misele necesare ca, odată cu creșterea pro
ducției materiale, a avuției naționale, să 
se asigure sporirea în continuare a veni
turilor oamenilor muncii, ridicarea perma

nentă a bunăstării și a gradului de civili
zație al întregului popor.

In cadrul ședinței a fost prezentată o 
informare privind realizarea producției și 
a livrărilor pentru export. In legătură cu 
aceasta, tovarășul Nicolae Ceaușescu a su
bliniat necesitatea ca, în toate întreprinde
rile care au sarcini pentru export, să se 
ia măsuri ferme pentru crearea tuturor 
condițiilor în vederea realizării în cele mai 
bune condiții a acestor sarcini, a recupe
rării în cel mai scurt timp a restanțelor 
djn primele luni ale acestui an. Secreta
rul general al partidului a cerut Biroului 
Consiliului de Miniștri, organelor centra
le, ministerelor să întreprindă acțiuni 
concrete pentru ca activitatea de export 
să cunoască o îmbunătățire radicală, în 
toate sectoarele, pentru onorarea integrală 
și la termenele prevăzute a obligațiilor la 
export, pentru soluționarea din timp a 
tuturor problemelor legate de derularea 
contractelor încheiate cu partenerii străini. 
In acest sens, s-a cerut ca pînă la dată de 
20 a fiecărei luni să fie soluționate toa
te problemele care privesc buna desfășu
rare a producției pentru export, astfel in
cit din primele zile ale lunii următoare 
planul în acest domeniu să fie riguros în
deplinit și să se asigure livrarea la timp 
a tuturor comenzilor. S-a subliniat că e- 
xistă condițiile tehnice și materiale, pre
cum și forța de muncă necesară pentru 
îndeplinirea și depășirea planului de export 
în lunile următoare și pe întregul an și 
s-a cerut să se acționeze cu hotărîre în 
toate unitățile pentru o cît mai bună or
ganizare a producției și a muncii, pentru 
întărirea ordinii și disciplinei la fiecare 
loc de muncă, astfel îneît să se asigure 
respectarea strictă a termenelor de livrare 
prevăzute în contractele cu beneficiarii de 
peste hotare, în condiții de calitate și e- 
ficiență cit mai ridicate.

In cadrul Comitetului Politic Executiv a 
fost prezentată, de asemenea, o informa

re în legătură cu desfășurarea campaniei a_ 
gricole de primăvară. S-a apreciat că în 
ultimele zile lucrările de pregătire a tere
nului și de însămînțări au fost intensifi
cate in întreaga țară, că în marea majori
tate a județelor acestea sînt de bună cali
tate. Totodată, Comitetul Politic Executiv 

a chemat organele și organizațiile de 
partid, oamenii muncii din agricultură, 
organele agricole să acționeze in continua
re cu și mai multă energie pentru a folosi 
la maximum condițiile prielnice de umidi
tate din aceste zile, astfel îneît printr.o 
bună organizare a muncii, prin mobiliza
rea tuturor forțelor de la sate, a mijloace
lor mecanice existente să se 
asigure terminarea în timp 
cît mai scurt, pînă la 20 aprilie, 
a însămințărilor de primăvară. S-a cerut 
ca Ministerul Agriculturii și Industriei A_ 
limentare, comitetele județene de partid, 
consiliile populare, odată cu buna organi
zare a muncii, să efectueze un control ri
guros pe teren asupra modului cum se e- 
xecută lucrările agricole, cum sînt respec
tate condițiile de calitate și agrotehnice, 
Pentru obținerea unei recolte sporite în 
acest an, care să satisfacă cerințele econo
miei naționale și ale aprovizionării popu
lației.

Comitetul Politic Executiv a analizat o 
informare cu privire la modul In care se 
realizează programul de creștere a produc
ției de cărbune. S-a apreciat că în acest 
sector continuă să existe serioase deficien
țe, îndeosebi în folosirea capacităților e- 
xistente și a forței de muncă, ceea ce face 
ca rezultatele obținute să nu fie pe măsu
ra condițiilor ■ de care dispune industria 
noastră carboniferă, la nivelul cerințelor 
economiei naționale. Au fost indicate o 
serie de măsuri tehnice și organizatorice 
în vederea lichidării neajunsurilor care se 
mai manifestă, pentru sprijinirea concretă 
a unor unități mari producătoare de căr
bune, în vederea realizării producției în 
ritmurile și cantitățile prevăzute prin plan, 
a recuperării în timp cît mai scurt a ră- 
mînerilor în urmă din primele luni ale a_ 
nului. Au fost stabilite, în acest sens, sarci
nile și răspunderile precise ce revin unor 
membri ai guvernului, ai Comitetului Po
litic Executiv în legătură cu asigurarea în
deplinirii în cele mai bune condițiuni a 
programului de creștere a producției de 
cărbune și energie prevăzut pentru acest 
an.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale activi
tății de partid și de stat.

Convorbiri economice româno-sovietice

☆
☆ ☆

Sesiunea Comisiei O. N. U. 
pentru corporațiile 

transnaționale

de mașini, s-a întîlnit cu A. 
K. Antonov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

In cadrul întîlnirii au fost 
examinate probleme ale 
dezvoltării colaborării ro
mâno-sovietice în dome
niul construcțiilor de ma
șini.

Comitetului de Stat al Pla
nificării al U.R.S.S., pre
cum și cu B. E. Scerbina, 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

In spiritul înțelegerilor 
convenite cu prilejul întîl- 
nirilor româno_sovietice la 

se repercutează negativ a- 
supra eforturilor lor de pro
gres.

Totodată, s-a evidențiat 
că activitățile corporațiilor 
transnaționale au adeseori 
ca efect subminarea inde
pendenței țărilor în curs 
de dezvoltare, destabilizarea 
lor politică, prin susținerea 
de către aceste companii, 
în statele respective, a u- 
nor forțe reacționare, ra
siste și militariste. 

cel mai înalt nivel, au fost 
examinate probleme pri
vind dezvoltarea schimburi
lor comerciale și a coope
rării economice dintre cele 
două țări în acest an și în 
cincinalul viitor.

Cu prilejul vizitei la Mos
cova, viceprim-miniștrii ro
mâni au avut, de asemenea, 
întîlniri la conducerile mi
nisterelor energeticii și e- 
lectrifieării, gazelor, țițeiu
lui și petrochimiei, cărbu
nelui, construcțiilor de în
treprinderi ale industriei pe
trolului și gazelor', căilor de 
comunicație.

SITUAȚIA DIN 
SUDAN

KHARTUM 12 (Agerpres). 
După depunerea jurămîn- 
tului de către membrii 
Consiliului militar de 
tranziție din Sudări în fa
ța generalului Abdel Rah
man Swar Eddahab, pre
ședintele Consiliului și co- 
mandantul-șef al forțelor 
armate sudaneze, a avut 
loc o întîlnire între noua 
conducere și reprezentanți 
ai diverselor organizații 
politice și profesionale din 
țară, consacrată analizării 
modului de acțiune în ac
tuala perioadă, informează 
agențiile M.E.N. și United 
Press International.

Seminarul regional 
latisn-american

HAVANA 12 (Agerpres). 
Accesul la independență al 
Namibiei, politica agresivă 
a regimului rasist de la 
Pretoria împotriva țărilor 
din sudul continentului, ne
cesitatea continuării luptei 
pentru înlăturarea ultimelor 
vestigii ale colonialismului 
au constituit principalele 
probleme dezbătute în ca
drul seminarului regional 
latino-american asupra de
colonizării, ale cărui lu
crări s-au încheiat la Ha
vana.

în Chile, o nouă 
„zi de protest 

național“
SANTIAGO DE CHILE 12 

(Agerpres). La chemarea 
Comandamentului Național 
al Oamenilor Muncii 
(C.N.T.), în Chile s-a des
fășurat o nouă „zi de 
protest național** 1 — cea 
de-a 14-a din primăvara 
anului 1983 împotriva re
gimului militar dictatorial 
al generalului Augusto Pi
nochet, pentru revenirea 
țării la un guvern civil, de
mocratic. Această inițiativă 
a C.N.T. a fost sprijinită 
de coalițiile Mișcarea De
mocratică Populară (M.D.B.), 
care regrupează organizați
ile stîngii, inclusiv partidul 
comunist. Alianța Democra
tică (A.D.), Blocul Socialist, 
de toate forțele progresis
te chiliene care se pro
nunță pentru democratiza
rea țării.

MOSCOVA 12 (Agerpres). 
Tovarășul Nicolae Constan
tin, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, aflat la Mos
cova cu ocazia participării 
ia lucrările Comitetului 
C.A.E.R. pentru construcții

MOSCOVA 12 (Agerpres). 
Tovarășii loan Avram și 
Ion M. Nicolae, viceprim- 
miniștri ai guvernului, au 
avut, la Moscova, convor
biri cu N.K. Baibakov, vi
cepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele

NAȚIUNILE UNITE 12 
(Agerpres). La New York 
continuă lucrările sesiunii 
Comisiei O.N.U. pentru 
corporațiile transnaționale. 
In cadrul dezbaterilor, s-a 
arătat că în ultimii ani se 
constată o intensificare a 
activităților acestor compa. 
n'i|i în țările în curs de 
dezvoltare, care are ca e- 
fect acapararea și spolie
rea crescândă a bogățiilor 
statelor respective, ceea ce

TV
■ 13,00 Telex.
- 13.05 La sfîrșit de săptă- 

mînă:
— De drag și de dor 

— melodii populare.
— Gala desenului ani

mat.
— Telesport.

Mica publicitate
VIND Dacia 1300 (ținută publîcîi 118/6, după ora 

in garaj), Petroșani, Re- (3547)

CONVOCATOR

Casa de ajutor reciproc a pensionarilor Petro
șani, convoacă membrii la conferința din ziua de 
18 aprilie 1985, ora 10, la casa pensionarilor. Ordi
nea de zi: 1. Darea de seamă a comitetului de con
ducere al C.A.R. asupra activității desfășurate în a- 
nul 1984, execuția bugetară pe 1984 și bugetul pe 
anul 1985. Proiectul de hotărîre; 2) Raportul comi
siei de cenzori; 3) Alegerea comitetului de conduce
re și a comisiei de cenzori. (Comitetul). (3548)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Aducem la cunoștință pe această cale că se 
împlinesc 5 ani de cînd a încetat să bată inima 
nobilă a celui care a fost

UNTARU MARIN
Ii păstrăm veșnică amintirea. (3551)

FAMILIA Ilieș anunță împlinirea a 4 ani de 
cînd ne-a părăsit pentru totdeauna cea care a 
fost

INV. AVRAMESCU MARIA (43 ani)
(3550)

14.45 Săptămîna politică.
15,00 închiderea progra

mului.
19,00 Telejurnal.
19,20 Teleenciclopedia.
19.45 Varietăți de sîmbă- 

tă seara, (color)
20,15 Film artistic: „O fa

tă încăpățînată" cu 
Bette Davis, (color)

21,40 Mondovision. (color) 
21,50 Telejurnal. .
22,00 închiderea progra

mului.
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