
Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

PROLETARI DIN TOATE ȚAR'.LE, UNÎȚI-VA î ",

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Roman, joi, 23 mai, a avut loc 
ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței a fost examinat și 
aprobat Raportul privind evoluția prețu
rilor și tarifelor in trimestrul I 1985. S-a 
apreciat că, pe ansamblu, nivelul prețu
rilor se menține bun. In trimestrul I al 
acestui an, evoluția prețurilor cu amă
nuntul și a tarifeior, precum și a prețuri
lor de producție și de livrare in industrie 
se situează la limitele minime planifica
te pentru acest an. Prețurile medii la prin
cipalele bunuri de consum puse la dispo
ziția populației au marcat o tendință de 
scădere, situindu se, 'a multe din aceste 
produse, sub nive.u, . i egistrat in aceeași 
perioadă a anului trecui. In ce privește 
indicele prețurilor de pe piața țărănească 
acesta a fost, in trimestrul I al acestui 
an, cu 2,1 la sută mai mic decît in tri
mestrul I 1981, o asemenea evoluție po
zitivă înregistrîndu-sc și în lunile aprilie 
și mai.

Pornind de la rezultatele din primul 
trimestru, de la faptul că, in unele cazuri, 
prețurile planificate au fost depășite. Co
mitetul Politic Executiv a cerut ministe
relor economice, organelor financiare și 
de prețuri să acționeze, cu 
toată fermitatea, pentru ca, printr-o bună 
organizare a muncii, prin folosirea rațio
nală a materiilor prime și materialelor,

creșterea productivității muncii, respec
tarea strictă a normelor de consum stabi
lite, să asigure reducerea, în continuare, 
a prețurilor și tarifelor, încadrarea tutu
ror întreprinderilor in nivelul de costuri 
aprobat, paralel cu creșterea rentabilității 
producției.

Comitetul Politic Executiv a cerut Co
mitetului de Stat pentru Prețuri să-și in
tensifice controlul la stabilirea prețurilor 
astfel incit acestea să se încadreze strict 
în nivelul de prețuri existent, atit la pro
dusele ale căror prețuri se stabilesc pe 
plan central, cit și la cele ce se stabilesc 
la nivelul unităților economice.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
și a p r o b at apoi proiectul 
de Decret privind fondul de 
participare a oamenilor muncii la reali
zarea producției, a beneficiilor și la îm
părțirea beneficiilor, fondul de premiere 
pentru anul 1981 precum și cotele de 
constituire a acestor fonduri pe anul 1985. 
Acest act normativ -stabilește plafoanele 
maxime pentru constituirea fondurilor de 
participare a oamenilor muncii la reali
zarea producției și a beneficiilor. El pre
vede, totodată, cuantumul din beneficii ce 
urmează a fi acordate ca stimulente ma
teriale oamenilor muncii, îndeosebi celor 
din întreprinderile economice care reali
zează producție pentru export.

(Continuare în pag. a 4-a)
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Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu,

împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu în județul Olt

Plenara Consiliului Național

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, președintele 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, joi di
mineața a <rv-w» i-- r>ieQa- 
ra Consiliului Național al 
F.D.U.S.

Pc ordinea de zi au fost 
înscrise :

1, Chemarea Consiliului 
Național al Frontului De
mocrației și Unității Socia- 
jlsțe jrctresata Trrganizați- 
der componente în vederea 
oeanizării unor ample 
Tțiuni care să exprime 
(oința poporului român

privind oprirea cursei înar
mărilor, realizarea dezar
mării, asigurarea securi
tății și păcii în lume.

2. Apelul pentru dezar
mare și pace al Frontului 
Democrației .și Unității So-

al F.D.U.S.
cialiste adresat partidelor 
și organizațiilor democra
tice, guvernelor, tuturor 
popoarelor din țările euro
pene, S.U.A. și Canada.

3. Raportul cu privire la 
activitatea consiliilor Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste pentru 
c,eficienței contro
lului exercitat de cătrrr Oa
menii muncii.

Pe marginea probleme
lor aflate pe ordinea de zi 
au luat euvîntul tovarășii: 
Andrei Neagu, președintele 
Capitelului- foști ir.»r tu-pta- 
tori și veteranilor de răz
boi împotriva fascismului, 
Mihail Guran, președintele 
Comitetului U- 
niunii sindicatelor din 
instituțiile administrației 
de stat și consiliile popu
lare, Diamanta Laudoniu. 
vicepreședintă a Consiliu
lui Național al Femeilor,

Constantin Arseni, pre
ședintele Biroului Comi
tetului Central al Organi
zației Democrației și Uni
tății Socialiste, Alexandru 
Bălăci, vicepreședinte al 
Uniunii Scriitorilor, Teoc- 
tist Arăpaș, mitropolitul 
Moldovei și Sucevei, Ladis- 
lau Hegeduș, secretar de 
stat la Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, Con- 
stărrtiq Lupulescu, șef de 
brigadă la întreprinderea 
minieră Lupeni, județul 
Hunedoara, Ioan Toma, sc- 
«T-ciciT UÎ"’ "ill ‘‘'U.T.'Oi , l'“
duard Eisenburger, pre
ședintele Consiliului Națio
nal al oamenilor muncii 
de naționalitate germană, 
Elena Nae, prim-secretar 
al Comitetului județean 
Sibiu al P.C.R., loan Ioviț 
Popescu, rectorul Univer
sității București.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au efectuat, joi, 
o vizită de lucru în uni
tăți industriale și agricole 
din județul Olt.

Intîlnirea secretarului 
general al partidului cu 
oamenii muncii din jude
țul Olt a avut loc în at
mosfera de puternică an
gajare patriotică 
în care comuniștii, 
întregul popor se pregăteș
te să cinstească, prjn noi 
fapte de muncă, împlinirea 
a două decenii de la Con
gresul al IX-lea, moment 
de însemnătate istorică în 
viața țării șl a națiunii 
noastre, cînd în fruntea 
partidului a fost ales tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
de al cărui nume și activi
tate strălucită sînt legate 
toate marile realizări ale 
acestor două jjeeenii.
..Vizita .a-con.ștituit. ca do 

fiecare dată, un prilej de 
a examina împreună cu 
factori de răspundere, re
prezentanții organelor lo
cale de partid și de stat, 
specialiști, alți oameni ai 
muncii rezultatele obținu
te, experiența acumulată, 
de a stabili măsurile ce

se impun pentru îndeplini
rea în cele mai bune con
diții a sarcinilor ce le re
vin in actuala etapă de 
dezvoltare a țării.

Recunoscători partidu
lui pentru transformările 
profunde care s-au produs 
în munca și viața lor, a 
tuturor cetățenilor țării, 
locuitorii județului au trăit 
cu deosebită bucurie, cu 
puternică satisfacție reîn- 
tîlnirea cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Conducătorul partidului 
și statului nostru este în
soțit de tovarășii Emil Bo- 
liu și Silviu Curticeanu.

Județul Olt, asemeni în
tregii țâri, a cunoscut în 
anii socialismului și, în
deosebi, în perioada inau
gurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, pre
faceri spectaculoase în toa- 
to domeniile do activitate.

Simțămintele de aleasă 
stimă și înaltă prețuire 
și-au găsit o vie expresie 
în primirea vibrantă făcu
tă secretarului general- al 
partidului la sosirea în ju
deț, în localitatea Osică de 
Sus.

In numele comuniștilor, 
a tuturor locuitorilor jude
țului, tovarășul Vasile 
Bărbulescu, prim-secretar 
al Comitetului județean Olt

al P.C.R., a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
la coborîrea din elicopter, 
un călduros bun venit.

Pe stadionul din locali
tate, unde a aterizat elicop
terul prezidențial, o gardă 
alcătuită din ostași ai for
țelor noastre armate, din 
membri ai gărzilor patrio
tice și ai formațiunilor de 
pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, a pre
zentat onorul. A fost into
nat Imnul de stat al Re
publicii Socialiste Româ
nia.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost invitați 
să guste din plinea și vinul 
ospitalității. Pionieri și 
șoimi ai patriei au oferit 
frumoase buchete de flori.

Intr-o mașină deschisă, 
tovarășul Nicola e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au străbătut șo
seaua care trece prin mij
locul localității. In această 
după-amiază comuna Osica 
de Sus, a îmbrăcat straie 
de sărbătoare.

Secretarul general al 
partidului s-a oprit la un 
lan de grîu aparținînd 
întreprinderii agricole de

(Continuare in pag. a 2-a)
(Continuare în pag. a 2-a)

ȚÂRIL CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Cu planul pe cinci luni îndeplinit
Sectorul IV — investiții — I.M. Bărbăteni

Pentru realizarea programului dc do termen. Așa cum ne informa sing,
creștere a producției de cărbune adop- Constantin fon, șeful sectorului, printre 
tat de ședința Comitetului Politic Exe- lucrările deosebite atacate m acest an 
cutiv al C.C. al P.C.R., un rol deosebit se numără galeria principală de trans- 
il au minerii de la sectoarele de ihves- port de la orizontul 650, planul înclinat 
tiții, care trebuie să asigure in perina- dintre orizonturile 650 și 580 din blocul 
nență fronturi de lucru la nivelul ca- 10 și pregătirea panoului din stratul
parităților planificate. Con.știenți de 13, bloc VIII, unde a fost deja montat
aceste sarcini, minerii sectorului IV' — primul complex cu susținere mecaniza- 
investiții — do la l.M. Bărbăteni au tă, la această mină, care va începe să
realizat de la începutul anului, peste producă în primele zile din luna iunie
prevederile planului 20 ml la lucrările D <ele săpări și 60 ml la lucrările de beto- P-’-n^e brigăzile fruntașe ale sectorului 
nări, raportînd îndeplinirea integrală a se număra cele concluse de Nicolae 
sarcinilor de plan pe cinci luni înainte Bursuc, Miron Huța și Petru Olteanu.

Sectorul I — LAI. Aninoasa — Brigada lui Pavel Dediu
Constant mobilizată Valea Jiului, Pavel Do- avansare de 2,2 m, mine-

pentru sporirea produc- diu, au obținut lună de rii din schimburile con-
ției de cărbune, brigada lună productivități spo- duse de Vasile Florea;
condusă de Pavel Dediu rite, depSșindu-și con- Pavel Perdun, Mihai Po-
a reușit să se mențină în stant normele planificate. duru și Traian Cerna au
fruntea întrecerii socia- Din luna martie, acțio- . extras 700 tone de cărbu-
liste, cumulind de la in- nînd într-un abataj fron- ne, recordul lunii mai,
ceputul anului un plus tal dotat cu complex me- o contribuție hotâritoare
de 3465 tone de cărbune eariizat de tip SMA-2 și adueîndu-și minerii Va-
fațâ de sarcinile planului combină de tăiere briga- sile Boclescu, Nicolae
la zi De remarcat că c,a a ol4ir‘ut productivi- Adâmuț, Dumitru Neto-

. ' ‘ tați de pînă la 12,72 tone tea, Nicolae Caliman.
minerii, dm brigada cu- pg post, cu numai două
noscutuluj frontalist din' zile în urmă, obținînd o - G. CHIRVaSA

TRANSMISIUNE DIREC TA
LA POSTURILE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE

Azi, în jurul orei 17, posturile (Ie radio și televiziune vor transmite 
direct adunarea populară ce va avea loc în municipiul Craiova, cu pri

lejul vizitei de lucru in județul Dolj a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Puncte fierbinți de lucru 
pe rețeaua termoficării

• Pentru I.G.C.L,, a început deja să... ningă. • Cîteva puncte termice 
și un punct pe... ,.i“ • „Șantiere de apartament** • Un optimism
îndreptățit ?

Pentru personalul mun
citor al I.G.C.L. care ex
ploatează instalațiile de 
furnieare a apei calde și 
a căldurii proverbul cu 
bunul gospodar care-și fa
ce vara sanie a intrat de
ja în actualitate. Și se 
„traduce", această opor
tună devansare a ano
timpurilor, prin revizui
rea și repararea rețelei 
do termoficare, prin mo
dernizări la punctele ter
mice, prin racordarea u- 
nor noi consumatori — 
într-un cuvînt prin pre
gătirea minuțioasă a ins
talațiilor, pentru ca, la 
momentul potrivit, aces
tea să funcționeze cît mai 
aproape de cerințele be

neficiarilor — unitățile c- 
conomice și cartierele de 
locuințe.

Nu este cazul să intrăm 
în detalii tehnice. Totuși, 
un element esențial am 
reținut din dialogul cu 
un specialist, tovarășul 
Carol Fazekaș, ingirier- 
șef al I.G.C.L. : această 
perioadă, în care derula
rea lucrărilor a impus 
în t re rli peren f u rn i ză ri i
apei calde inenajere, este 
strict necesară tehnologic. 
Mai ales că rigorile iernii 
trecute au amplificat com
plexitatea operațiunilor 
ce trebuie executate. In 
acest scop au fost luate, 
ni se spune, măsurile teh
nice și organizatorice co

respunzătoare : alcătui
rea echipelor de lucru, a- 
siguraroa pieselor tre
buitoare (multe obținute 
prin recondiționăTi), de
finitivarea „tehnologi- 
ilor“, acolo unde este ca
zul. Pentru câ și un nea
vizat își poate imagina 
că nu este deloc simplu: 
rețeaua arc 76 de puncte 
termice și măsoară 42 de 
kilometri de conducte. 
Chiar și numai să par
curgi această distanță 
nu este tocmai floare la 
ureche...

C.T. DIACONI’

(Continuare in pag. a 3-a)
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
împreuna cu tovarășa Elena Ceaușescu in județul Olt

CUrmare din pag. 1) unei solide

stat Piatra Olt. Aici a cer- 
, cetat cu atenție stadiul de 

a 
loc 

spic 
o

creștere a plantelor și 
apreciat că în

I griul este bun, 
mare și că se 
recoltă bună.

In imediata 
fost examinat un lan 
porumb al Cooperativei a- 
gricole de producție Osica, 
unde cooperatorii efectuea
ză cea de-a doua prașilă 
manuală. Secretarul gene
ral al partidului a cerut 
să fie micșorată distanța 
dintre rînduri pentru a se 
putea cultiva mai multe 
plante la hectar, indicînd, 
în acest sens, conducerii 
ministerului de resort să 
întreprindă măsuri în ve
derea asigurării unităților 
agricole cu mașini și uti
laje adecvate.

In continuare, secreta
rul general al partidului a 
luat cunoștință de activita
tea ce se desfășoară în u- 

, nul dintre cele mai impor
tante sectoare de activita
te ale cooperativei agricole 
de producție — zootehnia. 
Cu prilejul unei vizite de 
lucru anterioare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, por
nind de la experiența pe 
care o au oamenii muncii 
de la sate din această par
te a țării în creșterea ani
malelor, de la condițiile 
naturale existente, a indi
cat să se întreprindă mă
suri hotărîte pentru spori
rea șeptelului, în mod 
deosebit a numărului vaci
lor de lapte. Acum a fost 
informat că C.A.P. are pes
te 1000 de vaci cu lapte.

Măsurile luate, în pri
mul rînd buna îngrijire și

acest 
cu un 
anunță

apropiere a 
de

și 
au 
un 
de

al
de

ca-

de se
al parti- 

muncii 
continuat 

agricolă

de vegetație a plan-

vizitat în continuare 
legumicolă a C.A.P., 
care deține o pon-

asigurarea 
variate baze furajere, 
asigurat sporirea de la 
an la altul a producției 
lapte.

Secretarul ■ general 
partidului s-a interesat 
asemenea, de modul în
re se desfășoară lucrările 
de sezon, cum se prezintă 
starea 
telor.

S-a 
ferma 
sector
dere importantă în gospo
dărie. Cadre din conduce
rea Direcției agricole ju
dețene și a Trustului au 
prezentat măsurile între
prinse în spiritul indicați
ilor primite cu prilejul vi
zitei precedente privind 
sporirea suprafețelor de 
culturi intensive, creșterea 
suprafețelor irigate, folo
sirea mai judicioasă a te
renului agricol.

Adresîndu-se la plecare, 
locuitorilor comunei Osica 
de Sus, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat cultu
rile de grîu, de porumb, 
rezultatele în legumicultu
ra și zootehnie, și i-a feli
citat călduros pentru suc
cesele obținute.

Cuvintele
general al partidului 
fost primite de toți 
prezenți cu puternice ova
ții și îndelungi aplauze. 
S-a scandat, din nou, pen
tru partid și secretarul său 
general. In această atmos
feră de vibrant entuziasm, 
elicopterul prezidențial s-a 
îndreptat spre următorul 
obiectiv al vizitei.

Dialogul purtat 
cretarul general 
dului cu oamenii 
din județul Olt a 
la întreprinderea 
de stat Corabia.

Pe parcursul vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a analizat cu factorii de 
răspundere, cu specialiștii 
prezenți modul cum au 
fost transpuse în viață sar
cinile și indicațiile date 
cu prilejul precedentei vi
zite, privind obținerea de 
recolte superioare la po
rumb, floarea soarelui, sfe
clă de zahăr, soia, la cele
lalte culturi.

Vizitînd 
cu floarea 
porumb și 
general al
preciat stadiul de vegeta
ție al culturilor.

Vizita a continuat 
platforma industrială a o- 
rașului Corabia.

A fost vizitată întreprin
derea de fibre sintetice, 
realizată la indicația secre
tarului general al partidu
lui, cel mai tinăr vlăstar 
al industriei de fibre 
tetice românești și, 
odată, cea mai nouă 
tate din Corabia, oraș
în anii din urmă a cunos
cut o puternică dezvoltare.

Secretarul general al 
partidului a fost informat 
despre preocupările 
lectivului de oameni 
muncii de aici, privind 
versificarea și ridicarea
lității producției, reduce
rea consumurilor de mate
rii prime și energie, creș
terea productivității mun
cii, a eficienței întregii 
activități.

loturi cultivate 
soarelui, soia, 
grîu, secretarul 
partidului a a-

pe

sin- 
tot- 
uni- 
care

secretarului
au
cei co

al 
di- 
ca-

Au fost vizitate princi
palele secții ale unității 
dotate cu utilaje moderne, 
de înaltă tehnicitate, în 
marea lor majoritate reali
zate de unitățile aparținînd 
centralei de profil.

In cadrul dialogului pur
tat' cu cadrele de conduce
re, cu specialiștii, cu mun
citorii, secretarul general 
al partidului a cerut să se 
acționeze cu toată răspun
derea pentru atingerea in
tr-un timp cit mai scurt a 
parametrilor proiectați, pen
tru îmbunătățirea continuă 
a calității produselor, pen
tru realizarea producției 
destinate exportului.

La încheierea vizitei, 
adresîndu-se textili.știlor, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu i-a felicitat pen
tru activitatea din această 
întreprindere modernă.

Vizita în județul Olt s-a 
încheiat cu un moment so
lemn, cu profunde rezo
nanțe în viața orașului s 
dezvelirea Monumentului 
Independenței, realizat la 
indicația secretarului gene
ral al partidului, ca atîtea 
alte monumente care slă
vesc și cinstesc istoria mi
lenară a patriei.

Impunătorul monument 
a fost înălțat în apropierea 
locului unde a fost ancorat, 
cu mai bine de un veac în 
urmă, podul de pontoane 
peste Dunăre.

Monumentul, dezvelit în 
această zi de sărbătoare, 
reamintește episodul mar
cant al luptei poporului ro- 
mân pentru libertate 71 ir» 
dependență, pentru dez-

sine stătătoare 
armatei româ

ne la sud de Dunăre pen
tru a participa la lupta 
împotriva forței otomane, 
pentru a consfinți, prin vi
tejia și eroismul ostașilor 
săi, independența Româ
niei, proclamată la 9 mai 
1877.

Mii de locuitori ai ora
șului și din așezările înve
cinate, în pitorești costu
me se aflau la locul de 
desfășurare a acestei emo
ționante solemnități. De o 
parte și de alta a monu
mentului se aflau grupuri 
de pionieri.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu au fost 
întîmpinați cu puternice 
și îndelungate ovații.

In atmosfera sărbăto
rească, pătrunsă de alese 
simțăminte patriotice, se
cretarul general al parti
dului a tăiat panglica inau
gurală, dezvelind Monu
mentul Independenței.

Au răsunat vii și înde
lungi aplauze, puternice u- 
rale. A fost intonat cînte- 
cul drag inimilor noastre 
„Partidul, Ceaușescu, Româ- 
nia“.

Pe placa de marmoră se 
află înscrise cuvintele 
„Inaugurat în prezența to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia și a tovarășei academi
cian doctor inginer E^cna 
Ceaușescu, mai 1985“.

voltare de 
-— trecerea

A luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu care a 
spus :

Dragi tovarăși,
Aș dori să adresez calde 

felicitări realizatorilor a- 
cestui monument, care re
amintește și va reaminti 
întotdeauna despre lupta 
eroică a soldaților, a popo
rului nostru pentru inde
pendență, pentru libertate, 
pentru formarea națiunii și 
a statului național român.

Doresc, de asemenea, 
să adresez felicitări orga
nizației județene de partid, 
tuturor celor care au con
tribuit la realizarea aces
tui monument. Să păstrăm 
veșnic în memorie pe cei 
care s-au jertfit pentru 
libertatea și independența 
patriei !

Să facem totul pentru a 
înălța pe noi culmi de pro
gres, spre comunism Româ
nia liberă, independentă, în 
care poporul nostru să fie 
întotdeauna stăpîn pe 
destinele sale ! Cuvintele 
și îndemnurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost 
îndelung și puternic aplau
date, cei prezenți ovațio- 
nînd pentru partid și se
cretarul general al partidu
lui, pentru patria noastră 
liberă și independentă.

Solemnitatea a luat sfîr- 
șit într-o atmosferă entu
ziastă, pătrunsă de puter
nic patriotism.

Luîndu-și rămas bun de 
la cei prezenți, secretarul 
general al partidului a in
dicat organelor locale

și de stat să acțio
neze pentru dezvoltarea în 
contiuare a orașului, pen
tru amenajarea zonei unde 
se află amplasat Monu
mentul Independenței, con- 
f<?i’indu-Re astfel acftsfei 
așezări frumusețea ciR'viită

Plenara Consiliului National al F.D.U.S.
(Urmare din pag. I)

Documentele înscrise pe 
ordinea de zi și dezbate
rile au dat expresie voin
ței întregului nostru popor 
de a acționa cu toate for
țele pentru edificarea ți
nui climat de pace și secu
ritate, pentru înfăptuirea 
dezarmării, în primul rînd 
a dezarmării nucleare, pen
tru promovarea unei poli
tici de largă colaborare și 
înțelegere internațională, 
bazată pe principiile res
pectului independenței și 
suveranității naționale, ne
amestecului în treburile in
terne și egalității în drep
turi, nefolosirii forței sau 
amenințării cu forța în re
lațiile dintre state.

Desfășurată intr-un mo
ment cînd în viața inter
națională s-a ajuns la o 
situație de gravă încordare, 
cînd cursa înarmărilor, în 
special a înarmărilor nu
cleare, a atins proporții u- 
riașe, primejdia unei ca
tastrofe nucleare amenin- 
țînd însăși civilizația uma
nă, plenara a pus în evi
dență necesitatea stringen
tă a întăririi luptei popoa
relor pentru oprirea ac
tualei evoluții periculoase 
a evenimentelor, pentru 
reluarea cursului destin
derii, pentru promovarea 
fermă a unei politici de 
pace și independență, de 
respect al dreptului su
prem al popoarelor la 
viață, la existență liberă 
și demnă. _ , ...__ _ .

Participanții la dezbateri 
au adus un fierbinte o- 
magiu secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, patriot 
și revoluționar înflăcărat, 
făuritorul și promotorul în
tregii politici interne și 
externe a statului nostru, 
care de două decenii, do 
cînd se află în fruntea 
partidului și a țării, con
duce cu înțelepciune și 
clarviziune mersul neabă
tut al României pe dru
mul luminos al socialismu
lui și comunismului.

Cu sentimente de vibran
tă mîndrie patriotică și 
adîncă recunoștință, vor
bitorii au dat glas profun
dei stime și înaltei pre
țuiri pe care întregul nos
tru popor le manifestă față 
de activitatea neobosită a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pusă în slujba 

.păcii și colaborării inter
naționale, devotamentul, 
abnegația și pasiunea re
voluționară cu care mili
tează pentru împlinirea ce
lor mai scumpe năzuințe 
ale poporului român de a 
trăi într-o lume fără arme 
și războaie, ferită de peri
colul unei catastrofe nu
cleare. Au fost puse în e- 
vidență cu profundă satis
facție contribuția de sea
mă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la cauza apără
rii păcii, fermitatea cu ca
re secretarul general al 
partidului acționează pen
tru preîntîmpinarea unui 
nou război mondial, pentru 
oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea la dezarmare, 
pentru eliminarea rache

telor nucleare, a întregului 
arsenal atomic din Euro
pa și din întreaga lume, 
pentru preîntîmpinarea 
militarizării Cosmosului, 
pentru ca negocierile de 
la Geneva dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite 
ale Americii să ajungă la 
acorduri corespunzătoare, 
pentru reglementarea po
litică, prin tratative, a o- 
ricăror probleme litigioase 
între state. Au fost releva
te poziția țării noastre, ini
țiativele și propunerile pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu în favoarea pă
cii, care se bucură de un 
larg ecou și o înaltă apre
ciere pe plan mondial, 
constituind o contribuție 
de seamă la promovarea 
păcii, la apărarea interese
lor vitale ale popoarelor, 
a dreptului fundamental la 
viață.

Plenara a reliefat preo
cuparea constantă a parti
dului și statului nostru fa
ță de situația existentă în 
lume, hotărîrea întregului 
popor de a acționa cu fer
mitate pentru înlăturarea 
pericolului de război, pen
tru edificarea unei lumi 
a păcii, colaborării și în
țelegerii între națiuni.

Plenara a dat o înaltă 
apreciere poziției exprima
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cadrul recen
tei ședințe a Consiliului de 
Stat în legătură cu ratifi
carea Protocolului eu pri
vire la prelungirea duratei 
de valabilitate a Tratatu
lui de la Varșovia. Parti
cipanții la dezbateri și-au 
dat adeziunea totală la 

această poziție și au rele
vat deosebita ei semnifica
ție în actualele condiții ale 
situației internaționale, 
cînd se impun eforturi sus
ținute, permanente pentru 
salvgardarea păcii, reali
zarea dezarmării, în pri
mul rînd a celei nucleare, 
pentru edificarea unui cli
mat de destindere și cola
borare. In acest sens ei au 
evidențiat marea valoare 
a ideilor constructive, rea
liste cuprinse în cuvânta
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind căile și 
mijloacele întăririi și con
lucrării între țările socia
liste pentru reducerea în
cordării internaționale, pen
tru ferma promovare a spi
ritului de colaborare, pen
tru edificarea unei lumi 
în care să domnească pacea 
și securitatea.

Exprimînd atașamentul 
profund al cetățenilor 
României socialiste față 
de acțiunile de politică ex
ternă ale președintelui 
României, coi care au luat 
cuvîntul au dat glas voin
ței milioanelor de membri 
ai organizațiilor componen
te ale F.D.U.S. de a milita 
cu toată hotărîrea, pentru 
a contribui la edificarea u- 
nui climat de pace, destin
dere, încredere și securita
te, care să ducă în cele 
din urmă la desființarea 
concomitentă a blocurilor 
militare, la soluționarea 
justă și durabilă, prin tra
tative, a marilor probleme 
care confruntă omenirea. 
Vorbitorii au apreciat că 

. noile inițiative r le Frontu
lui Democrației și Unității 

Socialiste privind organi
zarea unor ample acțiuni 
de masă în vederea stăvi
lirii cursului periculos al 
evenimentelor, spre încor
dare și război, sînt o ex
presie a politicii de pace 
și largă colaborare promo
vată cu consecvență de 
țara noastră, a dorinței po
porului român, angajat în
tr-o vastă operă constructi
vă, de a-și putea consacra 
toate forțele înfăptuirii 
neab’ătute a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, a programelor 
de dezvoltare economico- 
socială, de înflorire a pa
triei.

Referitor la ultimul 
punct al ordinii de zi, par
ticipanții la dezbateri au 
arătat că, acționind în lu
mina indicațiilor și orien
tărilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, consili
ile F.D.U.S., sub conduce
rea organelor și organiza
țiilor de partid, au acordat 
o deosebită atenție inten
sificării și perfecționării 
controlului oamenilor mun
cii hi toate sferele vieții e- 
conomico-sociale — expre
sie elocventă a largului de
mocratism, a participării 
tuturor celor ce muncesc la 
adoptarea, înfăptuirea și 
asigurarea realizării cores
punzătoare a hotărîrilor. 
Ei au subliniat, de aseme
nea, că, permanent, con
trolul exercitat de oamenii 
muncii s-a dezvoltat și și-a 
•porit eficiența socială, con
tribuind la întărirea spi

ritului de ordine și disci
plină, de bună gospodărire 
a valorilor încredințate de 
societate unităților socia
liste, în vederea înfăptuirii 
politicii partidului ți of
tului de creștere continuă 
a calității vieții, a bună
stării.

Plenara a adoptat în u- 
nanimitate documentele în
scrise pe ordinea de zi.

In încheierea lucrărilor 
plenarei, a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, pre
ședintele Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste.

Cuvîntarea a fost urmă
rită cu deosebită atenție, 
subliniată în repetate rîn
duri cu vii și îndelungi a- 
plauze, cu deplină apro
bare.

Lucrările plenarei s-au 
încheiat prin intonarea 
Imnului Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te „E scris pe tricolor u- 
nire!“, într-o vibrantă at
mosferă, aplauzele și. acla
mațiile adresate secreta
rului general al partidului, 
președintele Republicii, 
constituindu-se într-o fier
binte manifestare de dra
goste față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de pro
fundă recunoștință pentru 
activitatea sa fără preget 
închinată poporului, pa
triei noastre, cauzei socia
lismului și păcii în lume, 
colaborării și hițelegerii in
ternaționale.
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Plenara comitetului
municipal al femeilor

La Petroșani a avut loc 
ieri plenara comitetului 
municipal al femeilor. In 
cadrul ordinii de zi au fost 
supuse analizei preocupă
rile comitetului municipal 
al femeilor, ale comitete
lor orășenești și comisiilor 
de femei din întreprinderi, 
instituții și cartiere pentru 
îmbunătățirea conținutului 
muncii politico-educative, 
în lumina sarcinilor reie
șite din hotărîrile Congre
sului al XIII-lea al parti
dului, a indicațiilor trasa
te de secretarul general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Pe 
marginea raportului pre
zentat, au luat cuvîntul, la

dezbateri, Elena Diaconu, 
Speranța Popesc u, Floarea 
Buliga, Ileana Hamz, Ana 
Iaconi, Elena Bobocscu., 
Rodica Ardeleanu. .Anali
za întreprinsă în raport, 
dezbaterile au scos în e- 
vidență experiența acu
mulată ■ în domeniul mun
cii educative, neajunsuri
le existente, sarcinile ma
jore ce stau in fața comi
tetelor și comisiilor de fe
mei pentru creșterea efi
cienței acțiunilor între
prinse.

Plenara a adoptat mă
suri menite să contribuie 
la perfecționarea muncii 
politico-educative în rîn- 
dul femeilor.

Mladițele patriei în concurs

Captări 
de apă

Au fost finalizate pro
bele tehnologice la capta
rea de apă de la Taia, în- 
cheindu-se astfel un com
plex de lucrări care au 
drept scop dublarea capa
cității, precum și decanta
rea și tratarea apei, prin 
montarea unor instalații a- 
decvate. Pentru acest an 
sînt prevăzute investiții 
vizînd construirea unor noi 
captări sau extinderea ce
lor deja existente. Astfel, 
la Valea de Pești capacita
tea va crește cu 60 la su
tă, iar pe Jieț va fi am
plasată o nouă captare — 
venindu-se, în felul acesta, 
în întîmpinarea satisface
rii cerințelor crescînde dc 
apă pentru consumul pu
blic.

C.T.D.

S-a încheiat etapa ju
dețeană a concursului și 
Festivalului național „Cîn- 
tarca României” pentru cei 
mai mici artiști amatori, 
șoimii patriei. Spectacolul 
Petroșaniului a însemnat 
prezența pe scenă a 39 de 
formații și interpreți in
dividuali, pregătiți cu grijă 
deosebită de către cadrele

didactice din cămine, gră
dinițe și școli. Spectacolul 
a fost unul din momentele 
artistice de vîrf dedicate 
Zilei internaționale a copi
lului.

Am asistat la o reală ma
nifestare a talentului copi
ilor noștri, undo cîntecul, 
poezia, dansul, gluma, bucu
ria, au fost mereu prezente.

Puncte fierbinți de lucru
(Urmare din pag- 1)

După această privire de 
ansamblu (și, fără îndoia
lă, tabloul complexității 
activității este departe de 
a fi complet), consemnăm 
citeva secvențe surprinse 
pe traseul termoficării în 
Petroșani.

...Punctul termic 11 A. E- lectricianui
ncanu revizuiește circui
tele aparatelor și instalați
ilor. iar manevranta de 
va;iî Aurica Țîrlea tocmai 
a dus în funcțiune hidro- 
forll i impresia generală 
Ki tdminantă este de ordi
ne/1 curățenie, Subingi- 
neUl Viorel Radu, șeful 
./torului de termoficare 
7 exploatării, ne oferă 

jetalii: deja executată par- 
/ial, izolarea termică a a- 
paratelor de contracurent 
va fi terminată, ni se dau 
asigurări, în timp optim. 
In primă urgență au in
trat revizuirea și repararea 
pompelor de apă caldă și, 
apoi, a celor de încălzire. 
Deci, eșalonat, potrivit ter
menelor de încheiere a lu
crărilor : 30 iunie și, res
pectiv, 15 octombrie, date 
la care vor trebui încheia
te și probele tehnologice.

...Punctul termic nr. 8. 
Aici, lucrurile șînt maj 
complicate : iarna trecută 
a fost un adevărat și ne
dorit campion al sesizări
lor și reclamațiilor pornite

de la locatarii din străzile 
Păcii și Oituz, îndrep
tățite, se recunoaște. Iată 
de ce s-a luat hotărîrea de 
a se monta încă două a- 
parate de contracurent, pen
tru apă caldă și pentru în
călzire.

...Strada Institutului... 
După amploarea lucrărilor, 
aici este un veritabil șan
tier al E.G.C.L.-ului. Se ra- 

la rețeaua de tcr
moficare trei blocuri, cu 
un total de 50 de aparta
mente. O echipă de 10 mun
citoare (alcătuită, ad-hoc, 
din manevranțele de vană 
de la punctele termice) sa
pă șanțul conductei (o pa
ranteză, totuși : „a săpa" 
se referă doar la o cincime 
din „efectiv", pentru că, la 
sosirea noastră, „funcțio
nau" doar un tîrnăcop și 
o lopată. Celelalte opt u- 
nelte se odihneau, alături 
de deținătoare, pe iarba 
verde din jur. Și doar la 
apariția șefilor au intrat, 
rapid, în acțiune. Ceea ce 
înseamnă, iată, că la acest 
punct de lucru... lucrările 
vor trebui mai atent și mai 
îndeaproape supraveghea
te și îndrumate). In trei 
blocuri se instalează țevile 
de- apă caldă, caloriferele, 
robinetele, chiuvetele etc ; 
intrăm în apartamentele 
nr. 5 din blocul 6 și nr. 3 
din blocul 4. Lăcătușii loan 
Dobrieeanu și Gheorghe

RECORD. Un adevărat 
record realizează zilnic 
vînzătoarea Ghcorghița Co
vaci de la unitatea nr. 318 
din piața agroalimentară a 
municipiului Petroșani : 
peste 1200 de langoși vîn- 
duți în fiecare zi. Ba în- 
tr-una din zile, vineri, 17 
mai, a reușit să vîndă 2000 
de langoși. (A.T.)

pe rețeaua
Perța și instalatorii sani
tari Constantin Praia, Bog
dan Maria și Alexandru 
Anca lucrează repede și 
cu grijă, curat, cum ne în
credințează, cu satisfacție, 
„diriginții" acestor mici 
„șantiere de apartament", 
care sînt, se înțelege, chiar 
locatarii.

Datele care ne-au fost 
puse la dispoziție de inter
locutori (specialiști din 
conducerile I.G.C.L. și 
E-G.C.L. Petroșani), cele 
constatate pe teren ne în
dreptățesc să împărtășim 
optimismul lor în ce pri- 
ve^te buna finnliz.-irn a In 
orarilor de revizii și repa
rații la rețeaua de termo- 
ficare. Desigur, complexi
tatea activității implică, în 
continuare, perfecționarea 
muncii, supravegherea a- 
tentă și competentă a lu
crărilor și, mai ales, asi
gurarea unei calități ire
proșabile. Toate conver
ged, așa cum ne spunea 
tovarășul Iuliu Pop, ingi- 
nerul-șef al E.G.C.L. Pe
troșani, spre satisfacerea 
cerințelor beneficiarilor. 
Dorință concretizată prin 
măsuri devenite operațio
nale în această perioadă — 
ca, de pildă, aceea a echi
librării distribuirii agen
tului termic, printr-o nouă

- Instantaneu din cadrul 
magazinului de tricota
je, situat la etajul noii 
piețe agroalimentare din 
orașul Vulcan.

Foto : Șt. NEMECSEK

termoficării
repartizare, acolo unde 
se impune, pe coloanele și 
rețelele de termoficare. In 
orice caz, un lucru este 
evident : cu cît se va lu
cra mai temeinic în aceas
tă'perioadă, cu atît neca
zurile pe timpul iernii vi
itoare vor fi mai mici. 
Mercurul termometrelor de 
apartament va arăta, e si
gur, și temperatura mun
cii lucrătorilor I.G.C.L., din 
această perioadă de repa
rații și revizii la rețeaua 
de termoficare. Dealtfel, 
dată fiind importanța lu- 
crărilor. largnj întoros ce
tățenesc al scopului lor, ne 
propunem să revenim asu
pra acestor aspect^
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va sugerăm Pădurea din apartamentul dumneavoastră
Acest titlu nu este deloc voit șocant. Dacă ați 

medita la el, chiar și numai cîteva clipe, stimați 
cititori, veți fi de acord cu semnatarul acestor rîn- 
duri că necesitățile gospodărești ale unei locuințe 
fac să se „ruleze", anual, însemnate cantități de 
hîrtie, care ajung, fatal și neeconomic, la gunoi, 
chiar dacă, uneori, tîrziu (lucrătorii de la I.G.C.L. 
sînt rugați să ia această ultimă remarcă drept o 
aluzie neîntîmplătoare), ajung, spuneam, aceste 
cantități de hîrtie, acolo de unde, degradate, nu 
mai pot fi recuperate. Specialiștii în materie ne 
asigură că, la consumul mediu, dintr-o gospodărie 
se irosește, în felul acesta, într-un an, un copac, 
căruia i s-ar putea da o altă întrebuințare, că s-ar 
ocroti, astfel, pădurile, această inestimabilă bogăție 
națională.

Soluția ? In primul rlnd, un apel pe care vi-1 
adresăm, dumneavoastră, stimați cititori, în postura 
de buni gospodari : este chiar atît de greu 
hîrtia provenită din diverse surse (și ele sînt 
de multe !), să o depozitați, aparte, într-un
pient corespunzător, care nu vă stingherește (dim
potrivă !) cu nimic ? Și de aici poate lua drumul
— avantajos pentru dumneavoastră, fiind remunerat
— al tonetelor de recuperare a deșeurilor. Sau 
dacă nu al... și aici urmează sugestia : oare asocia
țiile de locatari nu pot asigura, prin cheltuieli mi
nime, care se amortizează foarte repede, coșuri 
de hîrtie, la parterul blocurilor, unde cetățenii să 
depoziteze deșeurile ? Problema merită, credem, 
atenția cuvenită. Aspectul ei economic este 
dent. Iar celălalt, al ocrotirii pădurilor, acest 
verde, acest plămin tonifiant al atmosferei, 
unul nu mai puțin important. Ca să nu mai 
bim de curățenia orașelor noastre. (C. TOMESCU)
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Text și foto: Al. TĂTAR

1
■

Un asemenea... înscris 
ca cel „afișat" pe unul 
din copacii din fața uni
tăților cooperației meș
teșugărești din Petroșani, 
bulevardul Republicii — 
spațiile noi, îți stîrnesc 
nu numai zîmbetul, dar 
totodată, și amărăciunea 
de a vedea cum „la ve
dere liberă" cele mai e- 
lementare reguli de orto
grafie nu sînt cunoscute. 
Neglijență sau neștiință ? 
— aceasta-i întrebarea.

Duminică, 26 mai

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de ghioz
dan. 
Micul zburător (c).

12,40 Din cununa cântecului 
românesc — muzică 
populară (color).

13,00 Album duminical 
(color). 
Din sumar :

— Caruselul muzicii u- 
șoare.

— Pagini cinematogra
fice vesele.

•— Vocile veacului: Te- 
, resa Berganza și Pla

cido Domingo.
— Mărturie despre un 

timp eroic,
— Meridianele cîntecu

lui și dansului.
— Telesport.
— O vioară lîngă suflet 

— divertisment mu
zical.

— Din istoria filmului 
mut, , ... _ __

— La zi în 600 de se
cunde.

— Secvența telespecta
torului.

15,00 închiderea progra
mului.

19,00 Telejurnal.
19,20 Epoca Ceausescu.
19.35 Cîntarea României 

* (color).
20,15 Film artistic. 

Viață particulară. 
Producție a studiouri
lor sovietice.

21,50 Telejurnal.

Luni, 27 mai

20,00 Telejurnal.
20,15 Orizont tehnico-ști- 

ințific.
20.35 Tezaur folcloric (co

lor).
21,00 Unitatea — înfăptui

re istorică a români
lor.

21,10 Roman foileton. 
Verdi.

Ultimul episod (co
lor).

21,50 Telejurnal.

Marți, 28 mai

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în eco

nomie.

Congresul marilor în
noiri.

20,35 In primăvara vieții 
— emisiune de ver
suri.

20,45 Film serial.
Războiul indepen
denței.
Episodul 5.

•— Garanții pentru o spe
ranță.

— Definind noua vîrstă 
a meseriilor satului.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Vineri, 31 mai

PROGRAMUL Țy

20,30 Universul familiei.
20.50 Vă place opera ? — 

Arii și duete celebre 
(color).

21,35 Salonul TV al arte
lor plastice.

21.50 Telejurnal,

Miercuri, 29 mai

20,00 Telejurnal.
20,15 Tribuna TV — Con

gresul al IX-lea —

Căderea Pievnei. 
(color).

21,50 Telejurnal.

Joi, 30 mai

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în eco

nomie.
20,25 Studioul tineretului. 

Un program revolu
ționar — un program 
al tinereții.

—■ Ostașii partidului și 
ai țării, (reportaj).

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în eco

nomie.
20,30 Farmecul muzicii și 

al copilăriei (color).
20,45 Universul copilăriei 

în filmul artistic ro
mânesc.

21,20 Lumea contempora
nă și confruntările 
de idei (umanismul 
păcii).

21,35 Efigii ale muncii — 
„Epoca Ceaușescu" — 
tricolorul pe mările 
și oceanele lumii.

21,50 Telejurnal.

Simbătă, 1 iunie

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă-

mînă.
Din sumar.

— Muzică și poezie.
■— Gala desenului ani

mat.
— Cenușăreasa.
— Univers românesc — 

1965—1985 — repor
taj.

— Melodia săptămînii —- . 
primă audiție.

— Telesport.
— Autograf muzical.

14,40 Mai, cronica eveni
mentelor politice.

19,00 Telejurnal.
19,20 Teleenciclopedîa.
19,45 Din inimi de copii, 

dragoste și recunoș
tință — documentar 
dedicat zilei de 1 iu
nie (color).

20,35 Film artistic.
Din nou acasă, 
(color).

22,05 Telejurnal.
22,15 Romanțe și melodii 

îndrăgite.
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Ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
(I imjre din pagina I)

In continuare. Comitetul 
Politic Executiv a dezbă
tut și aprobat Raportul eu 
privire la rezultatele apli
cării, in anul 1984. a unor 
măsuri pentru creșterea sti
mulării întreprinderilor și 
a oamenilor muncii în rea
lizarea și depășirea pro
ducției pentru export.

Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat că în anul 
■1984, mecanismul de sti
mulare a realizării cu prio
ritate a producției pentru 
export a funcționat în ge
neral în mod corespunză
tor. Ca urmare, s-au asigu
rat unităților economice 
beneficii sporite in cazul 
îndeplinirii și depășirii 
sarcinilor de export. In a- 
celași timp, s-a subliniat 
că în unele sectoare și lo
turi de muncă nu s-a ma
nifestat atenția cuvenită 
îndeplinirii exemplare a 
planului de export, precum 
și încadrării in cursurile 
de revenire planificate, ce
va ce a dus la o diminua
re a beneficiilor față de 
prevederi.

Pornind de la această 
situație Comitetul Politic 
Executiv a cerut ministe
relor, centralelor indus
triale și unităților economi
ce să ia toate măsurile ce 
se impun pentru realiza
rea ritmică, integrală și 
Ia un înalt ni
vel calitativ a pro
ducției destinată exportu
lui, pentru îndeplinirea 
la timp și în cele mai bu
ne condiții a contractelor 
încheiate cu partenerii ex
terni, pentru o mai largă 
cointeresare a întreprin
derilor în îndeplinirea și 
depășirea planului de li
vrări la export. S-a cerut, 
de asemenea, să se asigure 
Ia fiecare loc de muncă 
cunoașterea temeinică și a- 
plicarea corectă a măsuri
lor stimulative stabilite în 
acest sens, astfel incit co
lectivele de oameni ai 
•muncii, îndeplinind și de
pășind producția la ex
port, să beneficieze, intr-o 
proporție tot mai mare, de 
sporul de venituri acordat, 
potrivit prevederilor le
gale.
' In cadrul ședinței, Comi

tetul Politic Executiv a 
dezbătut, de asemenea, u- 
ncle probleme privind 
asigurarea îndeplinirii, in 
bune condiții, a planului 
de stat pe luna iunie.

In legătură cu aceste 
probleme tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că există toate con

dițiile și este asigurată ba
za materială necesară, ast
fel ca prevederile de plan 
stabilite pentru luna iunie, 
să fie în întregime realiza
te. Secretarul general al 
partidului a cerut, totoda
tă, guvernului. Comitetu
lui de Stat al Planificării 
ministerelor și centralelor 
industriale, precum și con
siliilor oamenilor muncii 
din toate unitățile economi
ce să ia măsuri hotărîte 
pentru a asigura cunoaște
rea temeinică a acestor 
prevederi de plan de către 
fiecare colectiv și de fie
care om al muncii, incit 
fiecare să știe precis ce 
arc de făcut în luna res
pectivă, in conformitate 
cu prevederile stabilite în 
plan. Prevederile de plan 
— stabilite nu numai va
loric, ci și pe produse fi
zice, pe sortimente și uni
tăți de măsură precise — 
să fie afișate în întreprin
deri, la locurile de muncă, 
să fie discutate cu munci
torii. tehnicienii, specia
liștii, asigurîndu-se ca ele 
să fie bine cunoscute și 
însușite de fiecare.

In acest spirit, secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
cerut ca, începînd chiar 
cu luna iunie, Comitetul 
de Stat al Planificării să 
stabilească lunar — așa 
cum s-a liotărît — planul 
pe centrale industriale, iar 
ministerele și centralele 
să-l defalce pe fiecare în
treprindere, să asigure toa
te condițiile și să contro
leze in permanență modul 
în care prevederile- planu
lui sint realizate în practi
că. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut, de ase
menea, ca la materiile pri
me și materialele de bază 
producția acestora să se 
programeze săptăminal pe 
principalele sortimente, pe 
centrale, pe uzine. 'Acest 
lucru trebuie să se reali
zeze în mod deosebit in me
talurgie, în industria chi
mică, în cea de prelucrare 
a lemnului și în alte ra
muri industriale care asi
gură o serie de produse și 
sortimente de bază nece
sare bunei desfășurări a 
activității economice. Gu
vernul și Comitetul de 
Stat al Planificării vor tre
bui să urmărească siste
matic modul in care se 
realizează sortimentele sta
bilite, cerute de necesi
tățile economiei.

De asemenea, s-a cerut 
ca Ministerul Aprovizionă
rii Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi 

Fondurilor Fixe să urmă
rească săptăminal cum se 
realizează sortimentele sta
bilite și să asigure, pe a- 
ceastă bază, aprovizionarea 
producției cu tot ceea ce 
este necesar. Trebuie să se 
pornească de la faptul că 
activitatea acestui minister 
este, în fond, activitate de 
comerț industrial, de apro
vizionare a industriei — 
și ea trebuie să răspundă 
în mod corespunzător ce
rințelor puse de dezvolta
rea economiei naționale, 
să asigure condițiile nece
sare îndeplinirii ritmice, 
la toți indicatorii, a planu
lui în fiecare ramură in
dustrială și în fiecare uni
tate economică.

Referindu-se la produc
ția de cărbune, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
Ministerului Minelor pre
cum și viceprim-ministru- 
lui guvernului care răs
punde de acest sector, să 
ia toate măsurile și să ac
ționeze in modul cel mai 
concret, pentru a rezolva 
operativ toate problemele 
care țin de realizarea pla
nului la nivelul stabilit. In 
mod deosebit, s-a indicat 
să se asigure, in fiecare 
întreprindere minieră, o 
bună organizare a muncii, 
folosirea deplină, la indica
torii stabiliți, a capacități
lor de producție, în spe
cial al excavatoarelor, pen
tru a se recupera rămîne- 
rile în urmă și a se realiza 
producția planificată. Pe
riodic, săptăminal, să se 
organizeze ședințe de ins
truire cu muncitorii care 
lucrează pe mașinile de 
excavat cărbune, astfel in
cit să se asigure folosirea 
acestora la întreaga capa-* 
citate. In general s-a cerut 
ca în toate unitățile și in 
toate ramurile econo
miei naționale să se 
asigure încărca
rea la maximum a capa
cităților <io nrnductie. in
cit să se realizeze, pe a- 
ceastă bază, o creștere mai 
accentuată a productivită
ții muncii, realizarea in 
bune condiții a prevede
rilor de plan.

In legătură cu problema 
reducerii consumurilor de 
metal, de cărbune, de e- 
nergie, de lemn și alte 
produse, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se 
raporteze lunar de către 
fiecare minister, centrală 
și unitate economică ce so
luții tehnologice noi de di
minuare a consumurilor, au 
fost introduse în producție 
și cu ce efecte economice. 
In acest sens, s-a indicat 

să fie intensificată și rigu
ros controlată activitatea 
de elaborare de noi tehno
logii pentru reducerea con
sumurilor. Ministerele, cen
tralele, întreprinderile tre
buie să analizeze concret, 
la fiecare loc de muncă, 
ce posibilități sint pentru 
reducerea consumurilor și 
să ia măsuri hotărîte pen
tru a valorifica în mod 
operativ, în practica pro
ducției, toate aceste posibi
lități. Aceasta este valabil 
îndeosebi în ce privește 
metalele feroase și neferoa
se, feroaliajele, energia, 
produsele chimice, lemnul 
și alte materii prime de 
bază ale economiei națio
nale.

In ce privește producția 
de export, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat ca și 
aceasta să fie riguros pro
gramată din timp, pentru 
fiecare întreprindere și u- 
nitate economică și să se 
urmărească realizarea a- 
cestcia la termenele și în 
cantitățile prevăzute în 
contracte, în condiții de ca
litate și eficiență ridicate.

Secretarul general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a ex
primat convingerea că, 
sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, 
oamenii muncii, cadrele 
noastre din economic vor 
acționa cu întreaga răs
pundere și vor face totul 
pentru a asigura îndepli
nirea in bune condiții a 
planului pe luna iunie și 
pe întregul an, că vor în
cheia actualul cincinal cu 
rezultate cit mai bune, 
creînd astfel condiții cores
punzătoare pentru trece
rea cu succes la realizarea 
celui de-al 8-lea cincinal, 
pe perioada 198G—1990.

In cadrul ședinței, Co
mitetul Politic Executiv’ a 
fost informat asupra vizitei 
oficiale de prietenie pe ca
re colonel Denis Sassou 
Nguesso, președintele Co
mitetului Central al Parti
dului Congolez al Muncii, 
președintele Republicii 
Populare Congo, împreună 
cu tovarășa Antoinette Sas
sou Nguesso, a efectuat-o 
în țara noastră, in perioa
da 17—20 mai.

Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat concluziile 
la care s-a ajuns cu prile
jul noului dialog la nivel 
înalt și a indicat guvernu
lui, ministerelor, celorlal
te instituții economice cen
trale să ia măsurile necesa
re pentru realizarea, în 
bune condiții, a înțelegeri

lor, a tuturor obiectivelor 
stabilite privind dezvolta
rea colaborării și cooperă
rii dintre România și Re
publica Populară Congo.

In continuare, in cadrul 
ședinței Comitetului Politic 
Executiv a fost prezentată 
o informare asupra recentei 
intîlniri pe care președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
au avut-o cu președintele 
Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak, 
și cu doamna Suzanne Mu
barak, care au făcut o 
scurtă vizită prietenească 
în țara noastră.

Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat, în mod deo
sebit, faptul că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rea
firmat, și cu acest prilej, 
hotărîrea fermă a Româ
niei, a poporului român, 
de a-și aduce, in continua
re, contribuția activă la 
soluționarea pe cale poli
tică a problemelor com
plexe din Orientul Mijlociu, 
corespunzător dorinței, po
poarelor din această zonă 
de a trăi și a se dezvolta 
intr-un climat de pace, se
curitate și colaborare.

In continuare, a fost 
prezentată o informare des
pre vizita dc stat pe care 
regele Spaniei, Juan Car
los I, împreună cu regina 
Sofia, a întreprins-o în 
țara noastră.

Aprobind in unanimitate 
rezultatele vizitei, Comite
tul Politic Executiv’ a sub
liniat că aceasta constituie 
o ilustrare a bunelor re
lații dintre cele două țări 
și popoare, a dorinței co
mune de a le extinde pe 
multiple planuri.

A fost apreciata voința 
României și Spaniei de a 
dezvolta și îmbogăți tradi
ționalele legături dintre 
cele două popoare, de a 
intensifica schimburile co
merciale și colaborarea e- 
conomică, tehnico-științifi- 
că și culturală româno- 
spaniolă.

Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat Hotărîrea pri
vind aniversarea a 2Q do 
ani de la Congresul al 
IX-lea al Partidului Comu
nist Român.

Comitetul Politic Execu
tiv a subliniat, cu satisfac
ție, că in anii care au ur
mat Congresului al IX-lea 
— moment de însemnătate 
istorică în viața țării și a 
națiunii noastre — poporul 
român, sub conducerea în
cercată a partidului, a se

cretarului său general, to-» 
varășul Nicolae Ceaușescu, 
a străbătut un drum glo
rios, a înfăptuit o vastă 
operă constructivă, de pre
facere radicală a întregii 
societăți, asigurînd dezvol
tarea și modernizarea in
dustriei și agriculturii so
cialiste, înflorirea tot mai 
puternică a științei, artei 
și culturii, ridicarea con
tinuă a nivelului de trai 
material și spiritual al oa
menilor muncii, creșterea 
rolului și prestigiului Româ
niei pe arena internaționa
lă.

Comitetul Politic Execu
tiv a subliniat, și de a- 
ceastă dată, că toate marile 
realizări obținute in ulti
mele două decenii, sint in
disolubil legate de numele 
și activitatea strălucită a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care a condus 
și conduce cu clarviziune 
și fermitate revoluționară 
partidul, patria, poporul, 
pe calea socialismului și 
comunismului, a prosperi
tății și păcii.

Comitetul Politic Execu
tiv a hotărît ca istoricul 
eveniment din viața parti
dului și poporului, împlini
rea a două decenii de la 
Congresul al IX-lea, să fie 
marcat prin numeroase și 
ample manifestări politi
ce, științifice, cultural-ar- 
tistice, care să pună cu 
putere în lumină rolul con
ducător al Partidului Co
munist Român, să eviden
țieze contribuția esențială, 
determinantă, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea și înfăptuirea 
întregii politici interne și 
externe a partidului și sta
tului nostru, la toate n>«- ..—m care au fă
cut ca România să se a- 
firme ca o țară liberă, pu
ternică, independentă.

Comitetul Politic Execu
tiv și-a exprimat convin, 
gerea că toți oamenii mun
cii, în frunte cu comu
niștii, întregul nostry po 
por, vor cinsti măreț». e_ 
veniment prin remarctme 
fapte de muncă, prin , • 
și strălucite succese, a. 
gurînd înfăptuirea neaba 
tută a obiectivelor stabili
te de Congresul al XIII-lea, 
a Programului partidului, 
înflorirea multilaterală a 
patriei, înălțarea ei pe 
trepte tot mai înalte de ci
vilizație și progres.

In cadrul ședinței, Comi
tetul Politic Executiv o so
luționat. de asemenea, pro
bleme curente ale activită
ții de partid și de stat.

In contextul rezultatelor 
înregistrate ieri, în etapa 
cu nr. 31, rezultate care au 
culminat cu două surprize 
de proporții (la Baia Mare 
și Rm. Vîlcea), victoria 
jiului este o imensă „gură 
de oxigen" pentru rămîne- 
rea în prima divizie. Dacă 
și în meciul cu Chimia 
Rm. Vîlcea jucătorii Jiului 
vor reedita... prima repri
ză a meciului de ieri, în 
campionatul viitor vom 
vedea din nou meciuri de 
divizia 'A' pe stadionul din 
lunca Jiului. Și — cu si
guranță —• așa va fi pen
tru că ieri fotbaliștii noștri 
au dovedit din nou că a- 
tunci cînd vor, știu nu 
numai să-.și apropie victo
ria, într-o manieră — pe 
alocuri— indiscutabilă, dar 
știu să ofere și spectacol 
tribunelor.

In fața unei formații ca-

Fotbal, divizia A : Jiul Petroșani—Gloria Buzău 2-1 (2-0)
0 victorie în contul... campionatului viitor!

re a furnizat în acest cam
pionat surprize de marcă, 
avînd, alături do jucătorii 
săi tineri, două piese „gre
le" (i-am numit pe Marcu 
și pe Dudu Georgescu — 
dubla „gheată" de aur), e- 
cliipa antrenată de Viorel 
Mateianu a realizat o pri
mă repriză ce ne aminteș
te de debutul 
furtunos din acest re
tur. Avînd în Petre Grigo- 
re și Vasile Popa două 
pistoane de precizie, în 
linia de mijlocași Varga — 
Găman — Călin o linie pe
netrantă și o linie de atac 
(Băluță — Lăsconi — Do- 
san), care a hărțuit conti

nuu apărarea Gloriei, c- 
chipa noastră s-a desprins 
încă din prima repriză.

Cele două goluri au fost 
urmarea firească a domi
nării totale a echipei noas" 
tre. N-a fost gol la mingile 
expediate de Petre Grigore 
(min. 1 și 5), n-a fost gol 
la bara lui Dosan (min. 
14), n-a fost nici la rata
rea imensă a lui Călin 
(min. 24). Aceasta spre dez
iluzia celor peste 10 000 de 
spectatori...

Ei au jubilat însă — 
pentru prima oară — în 
minutul 37 : un corner e- 
xecutat de Băluță, i-a de
pășit pe Lazăr (portarul 

buzoienilor) și pe Varga, 
ajungînd la Lăsconi, șut 
sec de la circa 8 metri la
teral dreapta și 1—0 I Nu 
trece decît un minut și... 
crainicul radiodifuziunii 
anunță i Jiul 2 — Gloria 
0!; la o minge pornită 
de la Dosan, Varga îl ur
mărește insistent pe Tică, 
iar acesta, nevăzînd că La
zăr a ieșit la minge, tri
mite cu capul în... propria 
poartă !

Debutul reprizei secun
de este tot la discreția gaz
delor, dar, în minutul 50, 
Băluță, accidentat, cedează 
locul lui Stoinescu. Din 
acest moment atacul Jiu-. 

lui pierde din claritate și 
forță, majoritatea fazelor 
de atac eșuînd la limita 
careului de 16 metri ad
vers. Și, una peste s alta, 
ratările din minutele 53, 
55 și 59, cînd putea fi cu 
ușurință 3—0, se răzbună 
în minutul 63, cînd Cramer 
profită de indecizia apără
torilor iiuliști și înșerje 
în colțul drept sus, cu bol
tă, 2—1. Antrenorul V. 
Mateianu mai încearcă o 
„mutare", înlocuindu-1 pe 
Stoinescu (insuficient de 
încălzit), cu Sălăgean, dar 
scorul rămîne același. Ar
bitrul Adrian Porumboiu 
(Vaslui) care, ajutat de 

bucureștenii George Iones- 
cu și Mihail Niculescu, a 
condus foarte bine, și a 
fluierat sfîrșitul unei parti
de care a necesitat și cîte- 
va cartonpșe galbene pen
tru a mai tempera nervii 
prea încordați de acest’ fi
nal de meci (și de campio
nat!).

Pentru cele trei etape 
care au mai rămas, jucă
torii noștri au la dispozi
ție un răgaz de 15 zile le- 
tapa viitoare se joacă abia 
în 9 iunie) pe care sperăm 
că îl vor folosi cît mai 
bine I

JIUL : Cavai — V. Popa. 
M. Popa, Szekely, Petre 
Grigore — Călin, Varga. 
Găman — Băluță (din-min. 
50 Stoinescu, înlocuit în 
min. 80 cu Sălăgean),-Lăs
coni, Dosan. ț

Alexandru TATAR .
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