
Ședința Comitetului Politic
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI-VA I

Executiv al C.C. al P.C.Ra
Sub președinția tovarășului Nieolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 4 iunie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. ai P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat 
îndeplinirea planului in industrie, investi
ții și comerț exterior în perioada 1.1. — 
31.V., și, în mod deosebit, pe luna mai 
1985, comparativ cu realizările din ace
leași perioade ale anului 1984. In cadrul 
ședinței, conducătorii ministerelor econo
mice au raportat asupra modului în care 
s-a acționat in sectoarele lor de activita
te pentru realizarea prevederilor de plan, 
în special a exportului, și au prezentat 
măsurile luate pentru îndeplinirea inte
grală a sarcinilor prevăzute pentru luna 
iunie și pe întregul an, pentru încheierea 
cu rezultate cît mai bune a actualului cin. 
cinat.

Pornind de la rezultatele obținute, 
la faptul că și în această 
continuat să se manifeste 
neri în urmă în ceea ce 
plinirea planului de export 
realizarea producției planificate, 
șui Nieolae Ceaușescu a criticat activita
tea nesatisfăcătoare a unor ministere e- 
Conomice, pe miniștrii și consiliile de 
conducere ale acestora, precum și pe vi- 
ceprim-miniștrii de resort, care nu au a- 
sigurat toate măsurile ce se impuneau în 
vederea îndeplinirii riguroase a sarcinilor 
de export, a tuturor indicatorilor de plan, 
cantitativi și calitativi. S-a cerut guver-

de 
perioadă au 
serioase rămî- 
privește înde- 
și, în general, 

tovară-

nului, ministerelor economice, centralelor 
industriale și unităților producătoare să 
acționeze cu toată fermitatea pentru re- 

a 
rămînerilor în urmă și pentru îndeplini
rea ritmică, integrală și la un nivel ca
litativ superior a producției stabilite, în 
mod deosebit a celei destinate exportului, 
pentru realizarea obiectivelor de investiții 
la termenele prevăzute în plan. S-a indi
cat să fie luate măsuri ferme pentru buna 
organizare a muncii și producției, pentru 
întărirea spiritului de ordine și disciplină 
in fiecare sector de activitate, pentru u- 
tilizarea cu maximă eficiență a potenția
lului tehnic și uman de care dispune e- 
conomia noastră națională. S-a subliniat 
că trebuie acordată în continuare toată 
atenția creșterii mai accentuate a pro
ductivității muncii, sporirii eficienței în
tregii activități economice prin utilizarea 
cu mgximă grijă a materiilor prime, e- 
nergiei și combustibilului, introducerea și 
mai largă în circuitul productiv a mate
rialelor refolosibile, reducerea consumu
rilor specifice și a cheltuielilor materiale. 

Secretarul general al partidului, tova
rășul Nieolae Ceaușescu, a exprimat con
vingerea că, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, oamenii muncii 
din industrie, din toate ramurile econo
miei naționale vor face totul pentru ri
dicarea întregii activități la nivelul exi-

cuperarea intr-un timp cit mai scurt

(Continuare în pag. a 4-a)

I.M. Lupeni, sectorul Iii

„Sîntem pregătiți să preluăm 
creșterile de producție"

creșterii 
cărbune
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ANUL IXL, NR. 10 179

OR&UliMCaMITFniUnMUWn:ffAtPfTROȘâWtMPC.B
;i AL CONSILIULUI PUPULUI MUNICIPAL i

MIERCURI, 5 IUNIE 1985 4 PAG. — 50 BANI

ți#

A

Izvorul întăririi economice a tării

Dezvoltarea bazei de materii 
prime și energetice

De însemnătate covîr-
șitoare în politica econo
mică a celor mai rodnici 
ani ai României socialiste 
sînt măsurile 
de șecretarul 
partidului, 
Nieolae Ceaușescu, pentru 
dezvoltarea continuă a 
bazei de materii prime și 
energetice a țării. In lumi
na orientărilor trasate de 
Congresul al IX-lea, dez
voltarea bazei proprii de 
resurse a fost concepută 
pe plan intensiv și exten
siv, fiind elaborate pro
grame de importanță nați
onală pentru valorifica
rea superioară a capaci
tăților existente și deschi
derea de noi cîmpuri mi
niere și petrolifere, ca și

întreprinse 
general al 

tovarășul

bazine 
au 

do
rn ai 
Ști-

pentru punerea în valoare 
a unor minereuri cu con
ținuturi mai sărace de 
substanțe utile. S-a acțio
nat cu stăruință pentru cu
noașterea temeinică a 
timpurilor miniere și des
coperirea de noi zăcămin
te. In principalele 
de resurse minerale
luat ființă unități noi, 
tate la nivelul celor 
recente cuceriri ale 
inței și tehnicii contem
porane. O linie directoare 
prioritară a constituit- o 
promovarea pe scară lar
gă a tehnologiilor avansa
te pentru înnoirea mine
lor cu adîncimi mari, co
respunzător programelor 
de modernizare și meca
nizare a extracției elabo-

rate din inițiativa și sub 
directa îndrumare a secre
tarului general al partidu
lui. Așadar, deceniile do 
fructuoasă dezvoltare eco
nomică a patriei, de cînd 
la cîrma națiunii se află 
tovarășul Nieolae 
Ceaușescu au drept trainic 
suport măsurile întreprin
se pentru întărirea bazei 
proprii de materii prime 
și energetice, în temeiul 
cărora au fost înfăptuite 
celelalte prevederi ale 
programului de industria
lizare socialistă a patriei.

Ramură de însemnătate 
recunoscută a oricărei eco
nomii, industria extracti
vă s-a aflat și se află me-

(Continuare în pag. a 2-a)

C. C. S. M. Petroșani
Importanța 

producției de 
cocsificabil se. cunoaște în 
amănunt de către fieca
re om al muncii de 
I.M. Lupeni. La fel 
faptul că mina Lupeni 
este cea mai mare pro
ducătoare de cărbune pen
tru cocs din bazinul car
bonifer al Văii Jiului. In 
atare condiții, efortul 
tuturor minerilor pentru 
sporirea continuă a can
tităților de cărbune livra
te industriei siderurgice 
își găsește o vie materia
lizare în rezultatele înre
gistrate de colectivul în
treprinderii, în luna mai, 
cînd doar 6000 de tone 
-— aproape producția u- 
nei zile — au despărțit 
realizările de planul sta
bilit pentru luna respec
tivă. Aceasta constituie 
expresia unui puternic 
reviriment ce s-a produs 
în cadrul minei, reviri
ment ce a însemnat de 
fapt importante creșteri 
la producția de cărbune 
extras Apropierea față 
de parametri planului s-a 
făcut în condițiile unei 
puternice intensificări a 
eforturilor tuturor for-

la
Și

mațiilor do lucru, a unei 
mai bune organizări a 
muncii și asigurării unei 
plasări corespunzătoare 
în cărbune, care au per
mis obținerea unor rezul
tate superioare celor de 
pînă acum. Pornind de la 
afirmațiile făcute ne-am 
oprit la unul din sectoa-

Acțiunea
COCS '85

rele de mare importanță 
pentru asigurarea nece
sarului de cărbune pen
tru cocs, sectorul III al 
întreprinderii. De Ia bun 
început, trebuie subliniat 
faptul că sectorul repre
zintă un adevărat pilot al 
marii mecanizări, fiind 
echipat cu complexe me
canizate de tip SMA-2 și 
combine do abataj, ceea 
ce asigură productivități 
medii de 15-18 tone pe post, 
atît ca efect al folosirii 
pe scară largă a mecani
zării, cît și ca urmare a 
folosirii acestora Ia în-

treaga capacitate, în con
diții de maximă eficien
ță productivă. Dealtfel, 
rodul acestei acțiuni con
jugate a tuturor factori
lor d'e Ia nivelul secto
rului, s-a materializat 
în peste 17 000 tona de 
cărbune cocsificabil li
vrate suplimentar planu
lui la sfîrșitul lunii mai. 
După cum ne argumen
ta, cu ajutorul cifrelor, 
inginerul Gh. Cotormani, 
șeful sectorului, „acest 
lucru a fost posibil prin 
intrarea în exploatare a 
unui nou abataj frontal 
cu o lungime de 110 m, 
echipat cu complex me
canizat de tip SMA-2 — 
care a asigurat o crește
re do 500 tone pe zi —• 
în care lucrează brigada 
lui Matyus Laszlo, dar, 
în același timp, și ca ur
mare a menținerii unor 
înalte productivități la 
celelalte două formații 
conduse de Mihai Bla- 
ga“. Ceea ce este demn 
de remarcat, în privința 
modului în care minerii

Gh. CHIRVASÂ

(Continuare în pag. • 2-a)

în pas cu cerințele actuale și de perspectivă 
ale dezvoltării mineritului

Pentru colectivul de 
cetători de la C.C.S.M. 
troșani, ultimele zile din 
luna trecută au marcat un 
eveniment deosebit.

Sesiunea de comunicări 
tehnico-științifice care a 
avut loc în această peri
oadă a scos în evidență 
realizările obținute în do
meniul securității miniere 
și a muncii în general, 
vînd în vedere ță 
specialiștii C.C.S.M. 
solicitați în toate
niile de activitate privind 
problemele de protecție a

cer-
Pe-

a- 
astăzi 

sînt 
dome-

■■■■■■■■■■■■■a
In pagina a 4-a

Actualicatea 
în lume

Productivități sporite prin promovarea 
unor tehnologii moderne

grele de 
ianuarie
condus și pe șantierul lo
cuințelor din Uricani la 
unele rămîneri în urmă.

«

In contextul dezvoltă
rii capacităților de extrac
ție a cărbunelui pentru 
orașul Uricani se prevede 
în anul 1985 un important 
volum de investiții desti
nate construcției de locu
ințe. Pînă Ia sfîrșitul anu
lui, constructorii din ca
drul brigăzii 50 a Antre
prizei de construcții și 
montaje Petroșani au sar
cina de a preda benefici
arului 252 de apartamen
te, cu sistematizările afe
rente și alte lucrări tehni- 
co-edilitare. Condițiile

lucru din lunile 
și februarie au

ționînd cu hotârîre pentru 
recuperarea rămînerilor 
în urmă, în conformitate 
cu sarcinile trasate de to
varășul Nieolae Ceaușescu,

Pe șantierul locuințelor din Uricani
Frontul de lucru s-a dez
voltat cu întîrziere, în 
comparație cu anul trecut, 
unele blocuri de locuințe 
nu au fost predate bene
ficiarului conform grafi
cului, în trimestrul I. Ac-

secretarul general al parti
dului în cadrul ședinței 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 
luna martie, 
brigăzii 50

conducerea
Uricani a

A.C.M. Petroșani a întoc-

lu-mit un nou grafic de 
cru, în care s-a reeșalonat 
planul fizic pe întregul an, 
astfel îneît să fie recupera
te în întregime restanțele.

După primele două de
cade de lucru din luna 
mai, cînd am analizat la 
fața locului modul în care 

pe șantier 
preve- 

noul
de execuție, am

V. STRAUJ

se' acționează 
pentru 
derilor 
grafic

înfăptuirea 
înscrise în

(Cenlmuare in pag. a 2-a)

muncii. Cele 43 de 
câri prezentate în 
nei asistențe foarte nume
roase, la care au luat par
te specialiști din indus
tria minieră, au scos în e- 
vidență progresele 
în cei patruzeci de ani de 
activitate privind 

gradului de 
muncii minerului. Fie- 
comunicare prezen- 
a vizat problematica 

mun- 
cont 

făcute

comuni- 
fața u-

făcute ,

crește- 
securita-rea 

te a 
care 
tată
vastă a securității 
fii minerului ținînd 
de marile progrese 
de mineritul țării, sub toa
te aspectele tehnice și so- 
cial-economice. • „Cercetări

j

a 
a

3

2

I
I

c

i

efectuate în vederea crite
riilor de selecționare a 
stratelor de cărbune în ca
re trebuie aplicată degaza- 
rea“, a fost obiectul comu
nicării prezentate de ing. 
Dumitru Ionescu, care pe 
baza a peste 2000 de mă
surători a stabilit care 
sînt condițiile pentru dega- 
zarea unui zăcămînt de 
cărbune. O comunicare ca
re s-a bucurat de larg in
teres în rîndul participan- 
ților a fost „Optimizarea

Gh. SPINU

(Continuare în pag. a 2-a)

Sectorul investiții, I.M. Petrila

Un remarcabil succes
Continuînd frumoasa 

tradiție care i-a consa
crat ca fruntași ai 
Văii Jiului, în ultimii 3 
ani consecutiv, minerii 
sectorului de investiții 
de la I.M. Petrila reedi
tează un remarcabil suc
ces și în anul acesta: 
realizarea planului pe 
primul semestru al
nului. Mobilizați exem
plar, organ izîndu-și mai 
bine munca, acum, cu a- 
proape o lună 
vreme, minerii 
lui raportează 
sarcinilor de
primului semestru al a- 
nului cu 26 ml la lucră
rile de deschideri,' adu- 
cînd un răspuns prompt, 
eficient, cerinței econo
miei naționale de a 
crea noi capacități pen
tru sporirea producției

a-

mai de- 
sectoru- 

depășirea 
plan ale

de cărbune, în care acți
onează ortacii lor din 
abataje, fiind rezultatul 
muncii lor pline de ab
negație, de dăruire și 
competență profesională. 
Printre fruntașii secto
rului se numără minerii 
din brigăzile conduse de 
Constantin Borș, Vasile 
Pavel și Ioan Pop, care, 
lună de lună și-au o- 
norat sarcinile de plan.

De asemenea, o contri
buție hotărîtoare la suc
cesul sectorului au 
dus-o echipele de 
trolăcătu.și conduse 
maistrul mecanic 
cipal loan Stanciu

a- 
elec- 

de 
prin- 

a 
căror dăruire și măiestrie 
profesională au 
zi
se

susținut 
de zi eforturile depu- 
de minerii sectorului.

Gh. BIKLÂDEANU
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Dezvoltarea bazei de materii 
prime și energetice

(Urmare din pag. I)

rcu în centrul atenției con
ducerii de partid și de 
stat. Este elocvent faptul 
că Valea Jiului, ca prin
cipal bazin carbonifer al 
țării, se numără printre 
centrele muncitorești cel 
mai des vizitate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
Cu prilejul dialogurilor 
deosebit de rodnice purta
te de secretarul general 
al partidului cu minerii, 
chiar la locurile de mun
că din subteran, au fost 

stabilite măsuri pentru creș
terea producției de cărbu
ne și reducerea efortului 
fizic, prin promovarea me
canizării și aplicarea teh
nologiilor avansate. S-a in
dicat, totodată, să fie in
tensificate preocupările 
pentru perfecționarea for
ței de muncă și formarea 
minerului de tip nou, cu 
o conștiință socialistă
vansată și multiple cunoș
tințe profesionale, capabil 
să mînuiască și să întreți
nă utilajele de complexita
te tehnică ridicată ce echi
pează locurile de muncă 
productive.

Din 1965 încoace, an de 
an, producția de cărbune 
a municipiului nostru a 
crescut. Practic, din abata
jele Văii Jiului se extrage 
în prezent de 2,5 ori mai 
mult cărbune decît în ur
mă cu două decenii. Și în 
continuare, în cincinalul 
1986—1990 și în perspecti
va anului 2000, bazinul 
nostru carbonifer se va 
afla în centrul atenției con
ducerii partidului și sta
tului. Vor fi accelerate lu
crările pentru deschiderea 
de noi cîmpuri miniere și 
modernizarea capacități
lor existente. Accentul va

a-

fi pus, în aceeași măsură, 
pe pîrghiile dezvoltării in
tensive: 
tivității 
onoarea 
ducerii 
nătățirea calității 
nelui, creșterea 
economice, 
activității din sfera celor 
„trei R“, mai buna gospo
dărire a avuției încredin
țate întreprinderilor mi
niere. Ca principal furni
zor de materie primă pen
tru cocs și semicocs muni
cipiul nostru trebuie să 
răspundă unor cerințe cres- 
cînde ale economiei națio
nale. După cum se 
în anii din urmă au 
alocate ample fonduri 
investiții pentru moderni
zarea preparațiilor și creș
terea capacității de prelu-' 
crare a cărbunelui desti
nat siderurgiei. Vor lua 
ființă noi unități de spă
lare și preparare a cărbu
nelui, iar cercetarea știin
țifică din acest domeniu 
este activ integrată în e- 
fortul de a găsi noi căi și 
modalități de înnobilare a 
cărbunelui. Cerințe 
stau și în fața 
re furnizează 
nergetic.

Dezvoltarea 
materii prime 
ce a țării — în cadrul că
reia industria carboniferă 
a Văii Jiului ocupă un loc 
de seamă — va constitui și 
în continuare un suport 
trainic al întăririi econo
miei naționale. Consem
năm că în concepția stra
tegică a secretarului ge
neral al partidului, spori
rea realizărilor la cărbu
ne, petrol și gaze natura
le trebuie să conducă în

creșterea produc- 
muncii, j 
organizării 

producției,

perfecți-
i și con- 

îmbu- 
cărbu- 

eficienței 
intensificarea

știe, 
fost 

de

mari 
minelor ca- 
cărbune e-

bazei de 
și energcti-

In pas cu cerințele actuale 
și de perspectivă

(Urinare din pag. I)

sistemelor și tensiunilor de 
alimentare cu energie e- 
lectrică", prezentată de 
dr. ing. Gheorghe Micheș, 
șeful laboratorului elec- 
trosecuritate minieră. Lu
crarea a stabilit pasul op
tim de deplasare a postu
rilor de transformare la 
nivel de secție cît și a ce
lor de distribuție la nivel 
de abataj, metode de di
mensionare a rețelelor e- 
lectrice subterane 
tensiuni de 
și 660 V. O 
cetare care 
re gîndirea 
sionalism a

pentru
380 V, 500 V 
lucrare de cer- 
pune în valoa- 
de înalt profe- 

dr. ing. Ion
Matei a fost cea a „Reglă
rii debitelor de aer în re
țele de aeraj cu ajutor i) 
ventilatoarelor montate în 
subteran**.
- Importante prin proble

matica abordată prin bo
gatul conținut informativ 
au fost și celelalte teme

prezentate de specialiștii 
Centrului de Cercetare pen
tru Securitate Minieră.

Se poate concluziona că 
simpozionul științific, prin 
problematica abordată, a 
răspuns cerințelor actua
le și de perspectivă pe ca
re le ridică dezvoltarea și 
modernizarea industriei 
miniere, dovedind marea 
responsabilitate față de 
grija pentru om.

Simpozionul a luat sfîr- 
șit cu o masă rotundă un
de specialiștii din mineri
tul țării au venit, în urma 
temelor audiate, cu propu
neri în sprijinul creșterii 
extracției de cărbune în 
condițiile de siguranță mă
rită.

Complexitatea proble
melor rezolvate in ultimul 
timp de colectivul de 
cercetători de la C.C.S.M. 
Petroșani a făcut obiectul 
unor discuții și din par
tea specialiștilor din alte 
domenii de activitate, fapt 
ce denotă că acest colec
tiv și-a cîștigat un meritat 
prestigiu pe plan național.

a lansat recent un nou vo
lum de comedii, „Bieții co- 
medianți", semnat de scri
itorul, petrilean prin o- 
birșie, Ion D. Sîrbu. (I V.)

I 
I 
î
I

l

DOUA OFERTE de
O.J.T.: 
traseul 
raspol 
18—28 
binată
Budapesta — Bratislava — 
Praga — Karlovy-Vary. In 
ambele excursii, deplasarea 
se face cu trenul. (I.M.)

8—15 august, 
Chișinău

— Odesa și pentru 
septembrie, o com- 
pentru două țări:

CARTE. Editura „Scri
sul românesc" din Craiova

această etapă la dobîndi- 
rea independenței energe
tice a patriei, obiectiv de 
maximă însemnătate poli
tică și economică, pentru 
înfăptuirea căruia este mo
bilizat un potențial pro
ductiv în continuă crește
re, și sînt alocate tot mai 
mari fonduri de investiții.

In mod nemijlocit, dez
voltarea extracției cărbu
nelui din Valea Jiului se 
va răsfrînge asupra gra
dului urbanistic al așeză
rilor noastre, asupra bună
stării materiale și spirituale 
a minerilor. Se deschid ast
fel noi perspective de pro
gres și înflorire a munici
piului, în pas cu dezvol
tarea multilaterală a patri
ei, așa cum prevăd istori
cele documente adoptate 

de Congresul al XIII-lea 
al partidului. Sub conduce
rea înțeleaptă a secretaru
lui general al partidului, 
epoca de -aur a României 
socialiste moderne înscrisă 
în cronica patriei sub nu
mele strălucitului ei ctitor, 
ca „Epoca Nicol 
Ceaușescu1*, va dobîndi 
dimensiuni, va însuma 
realizări de prestigiu,
gurînd înaintarea fermă a 
țării noastre spre edifica
rea celei mai drepte și mai 
umane orînduri din cîte a 
cunoscut istoria omenirii 
— orînduirea comunistă.

a e 
noi 
noi 
asi-

PENTRU CONCERTE
LE extraordinare ale for
mației corale Madrigal ce 
vor avea loc în perioada 
9—13 iunie în toate locali
tățile Văii Jiului, biletele 
se găsesc la difuzorii din 
cadrul întreprinderilor și 
instituțiilor. (Al.H.)

ÎNFRUMUSEȚAREA în
treprinderii constituie pen-

La U.E. Paroșeni, un colectiv care și-a sărbătorit în această primăvară 30 
de ani de existență prin rezultate pe măsura priceperii și măiestriei meseria.
șilor săi este cel de la laboratorul de automatizări măsură și control, colectiv de 
muncă Ce se definește prin precizia și siguranța cu care execută lucrările ce 
îi sînt încredințate. Foto: Alexandru TATARîi sînt încredințate.

Curier juridic
HEPCA IOSIF, Petro

șani : Conform Hotărîrii 
Biroului executiv al Comi
tetului pentru problemele 
consiliilor populare, nr. 30 
din 1983, atît cheltuielile 
pentru încălzirea aparta
mentelor, cît și cele pen
tru zugrăvirea, vopsirea 
și alte lucrări în casa scă. 
rilor se repartizează pro
porțional cu suprafața lo
cuibilă deținută în exclu
sivitate. Cheltuielile pen
tru curățirea subsolului 
se repartizează proporțio
nal cu numărul de per
soane ce locuiesc în clădi
re.

„Sîntem pregătiți să preluăm 
creșterile de producție*1

(Urmare din pag. 1)

Simpozion științific medical
In cadrul programului de acțiuni destinate per

fecționării cadrelor medicale din Valea Jiului, la 
Petroșani a avut loc sesiunea de comunicări științi
fice „Noutăți în chirurgia oculară și cardio-vascula- 
ră". A participat o delegație medicală de înaltă ca
lificare de la Spitalul militar central din București 
formată din prof. univ. dr. Mircea Olteanu, șeful 
clinicii de oftalmologie, dr. Vasile Cîndea, șeful cli
nicii de chirurgie cardio-vasculară, și colaboratorii 
din aceste domenii în care s-au obținut rezultate de 
mare prestigiu internațional. Au fost prezentate, în 
premieră, filmele „Keratofacoplastia", „Atitudini în 
chirurgia cataractei", „Laserii în medicină", „Folo
sirea acupuncturii în chirurgie" și cu tematică car
dio-vasculară, din care s-au evidențiat noile metode 
folosite în medicina românească. La această mani
festare științifică de mare interes au participat 
medici specialiști de la Spitalul municipal din Pe
troșani și din alte unități medicale din Valea Jiu
lui, județul Hunedoara și județul Gorj. (T.S.)

sectorului au înțeles ne
cesitatea creșterii produc
ției de cărbune este fap
tul că intrarea în folosin
ța a anatajului s-a făcut 
ir.tr-un timp foarte scuit, 
reușindu-se un fapt cu 
valoare de premieră: eva
cuarea complexului din 
felia a Il-a și montarea 
sa în felia a IlI-a s-a 
făcut fără ca secțiile să 
fie demontate, ca urma
re a unei întrețineri și 
exploatări de excepție 
făcute de brigada lui 
Matyus Laszlo. Dealtfel, 
întreaga reciclare a com
plexului s-a făcut într-un 
timp record, practic 
existînd decît cîteva 
înlocuiri de piese 
subansamble.

O atenție deosebită la 
nivelul sectorului este a_ 
cordată pregătirii viitoa
relor fronturi, în prezent 
lucrîndu-se intens pen
tru deschiderea unui a- 
bataj frontal de 150 m în 
stratul 4. care va fi echi
pat cu complex SMA-2.

După cum se constată, 
la nivelul sectorului III, 
oamenii au înțeles pe 
deplin necesitatea crește
rii producției de cărbu
ne și acționează ca atare.

ne
mici
sau

Exemplele zilnice, fap
tele obișnuite, la prima 
vedere, abundă: briga
da lui Matyus Laszlo nu 
și-a luat nici o zi liberă 
cît a durat reciclarea 
complexului, brigăzile de 
pregătiri conduse de Pe
tru Belbe, Gh. Belei și 
Costică Ene au obținut 
lună de lună avansări de 
peste 100 ml, șefii de 
schimb Teodor Puf, fra
ții Titu și Constantin 
Lemnaru, minerii șefi de 
schimb Gh. Ruță, Vasile 
Chelbea, Nicolae Blolio- 
ian și Grigore Moldo
van au lucrat mult timp 
în regim de foc continuu, 
electrolăcătușii condu-i 
de Gheorghe Pop și e- 
nergeticienii lui Petru 
Meszaroș mențin per
manent în stare de func
ționare utilajele Dar 
toate aceste aspecte, i 
contextul cerinței de cocs 
pentru țară devin 
cotidiene obișnuite, 
runte chiar. Toate 
tea constituie așa 
afirma inginerul G 
glie Cotormani, „f 
te hotărîtoare în e 
pentru asigurarea 1 
de front active ne 
preluării creșterilor 
plan**.

fapte 
mă- 

aces- 
cum

Productivități sporite
(Urmare din pag. 1)

constatat cu satisfacție că 
din planul construcției de 
locuințe prevăzut pentru 
acest an au fost predate 
beneficiarului 40 de apar
tamente în blocul'30. A- 
partamentele din blocuri
le 29, 21A și 31 A sînt în 
faze avansate de execuție. 
„Există în mod cert posi
bilitatea ca pînă la sfîrși- 
tul primului semestru al 
anului să fie predate bene
ficiarului 45 la sută din 
numărul total de aparta
mente prevăzut in planul 
anual — ne-a declarat ing. 
Petre Panaite, șeful brigă
zii nr. 50. Mai sînt a- 
tacate lucrările la blocu
rile 31 B, cu 40 de apar
tamente, 33 cu 40 de a-

partamente și 5 cu 74 de 
apartamente. Au fost pre
gătite condiții pentru în
ceperea lucrărilor la alte 
50 de apartamente în blo
curile 32 A și 32 B. Cu 
sprijinul Consiliului popu
lar orășenesc și al condu
cerii A.C.M. Petroșani au 
fost eliberate amplasa
mentele pentru toate blo
curile de locuințe prevă
zute în planul anual și au 
fost asigurate in întregime 
documentațiile tehnice de 
execuție. Brigada dispune 
în prezent de un buldo
zer și un excavator. Avem 
create condiții pentru a 
lichida restanțele, pentru 
a realiza integral planul 
fizic la apartamente și 
vom depune strădanii în 
vederea finalizării și pre-

darii la beneficiar a 40 de 
apartamente peste sarci
nile de plan. Sîntem ferm 
hotărîți să înfăptuim 
xemplar sarcinile care ne 
revin, pentru a pune 
dispoziția 
cii numărul 
partamente 
perspectiva 
producției de cărbune prin 
mina Valea de Brazi".

Afirmațiile optimiste ale 
șefului de brigadă au aco
perire în fapte. Prin pro
movarea tehnologiei mo
derne de lucru cu panouri 
mari prefabricate și prin 
aplicarea la mai multe o- 
biective a programului de 
lucru prelungit, la nivelul 
brigăzii s-au realizat pro
ductivități sporite, de
peste 104 000 lei om.

e-

la
oamenilor mun- 

<porit de a- 
prevăzut >n 

dezvoltării

Brigada 50 dispune de 
oameni prieepuți și har
nici, cum sint Victor Cons
tantin, Aurel Sîngcorzan, 
Ion Diaconu, Ion Cimpoia, 
Ioana Ion, Constantin Vo- 
lintiru, Ion Țîru, Constan
tin Mihalache și Aurel Pă- 
livan, care își depășesc 
normele de lucru. Pentru 
realizarea unui volum spo
rit de lucrări, în curînd pe 
șantier vor mai sosi 40 de 
constructori, care vor asi
gura o mai bună cuprin
dere a frontului de lucru, 

noi obiecti-atacarea unor
ve.

Pe șantierul
. din Uricani 

constructori h 
petenți, care știu să învin
gă dificultățile cu care 
confruntă, realizând 
plar sarcinile ce

se 
exem- 

le revin.

Rubrică realizată de 
Viorel STRÂUȚ

de comitetul
Intreprinde- 

pentru

ZIUA GOSPODARULUI 
așa se intitulează o acțiu
ne inițiată 
sindicatului
rii de antrepriză

AUTODO1ARE,
I.A.C.M.M. Pe- 
fost jealizată și

de
și

tru utecîștii minei Vulcan 
o activitate cu caracter 
permanent. Recent, prin 
acțiuni de muncă patrioti
că tinerii au transformat o 
suprafață de teren viran 
de aproape 100 mp din in
cinta minei, într-un fru
mos spațiu verde, care crez 
ează o ambianță plăcută, 
reconfortantă. (G.C.)

construcții și montaje mi
niere Petroșani. In fiecare 
zi de sîmbătă a săptămî- 
nii, la punctele de lucru 
sînt stivuite materialele, 
se face curățenie și se 
gospodărește zona încon
jurătoare. (V.S.)

de la parterul blocului 
construit lingă Școala ge
nerală nr. 6, care vor găz
dui în curînd un nou ma
gazin alimentar cu auto
servire și 
desfacere 
fructelor.

NOI SPAȚII COMER
CIALE IN CONSTRUCȚIE. 
In cartierul „Straja", cel 
mai tînăr cartier de lo
cuințe din orașul Vulcan, 
se află în fază de construc
ție și noi spații comercia
le. Este vorba de spațiile

PRIN 
la sediul 
troșani a 
se dezvoltă o modernă și
bine utilată bază sporti
vă. Ștrandului termoficat 
și acoperit, -popicăriei 
terenului de tenis i

adăugat în acest' 
saună și o cameră 
cu aparatură n 
(pneumotest, bicicletă 
tică, pistă de Ulergări 
loc pe bandă) pentru 
cuperare și întărirea 
zistenței organismului 
efort. (V.S.)
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Susținem din inimâ noua inițiativă de pace
a tovarășului NKOLAE CEAUȘESCU, ch ernarea F.D.U.S.

Să redăm omenirii încrederea și speranța !
Poporul român a parcurs în acești 40 de ani, 

care au trecut de la victoria asupra fascismului, cea 
mai înfloritoare pprioadă din istoria sa milenară. 
Au fost ani în care fiecare popor s-a ridicat pe o 
nouă treaptă a dezvoltării materiale și spirituale. 
Sîntem astăzi fericiți, liberi, demni, bucurîndu-ne 
din plin de condițiile create de partidul și statul 
nostru, pentru afirmarea și desăvârșirea personali
tății umane. Și noi, oamenii muncii de la I.U.M.P. 
această adevărată citadelă a industriei constructoare 
de mașini miniere, urmărim cu atenție evenimentele 
din viața internațională, încordarea care există as
tăzi, datorită acestei nesăbuite curse a înarmărilor, 
care secătuiește bugetele țărilor și menține în per
manență pericolul unui cataclism nuclear nimicitor. 
In acest context, în care pericolul de război ame
nință, glasul de pace al popoarelor trebuie să se 
facă tot mai puternic auzit, îndemnul la rațiune, la

pace trebuie să fie principalul mod de a gindi al 
fiecărui stat, pentru a reda omenirii liniștea și pa
cea de care trebuie să ne bucurăm cu toții, noi cei 
de astăzi și mîine copiii noștri. Noua inițiativă de 
pace a României, a președintelui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în această atmosferă internațio
nală viciată de cursa dementă a înarmării nuclea
re, este dătătoare de liniște, de speranță, de încre
dere. Ne alăturăm cu tot sufletul nostru Apelului 
F.D:U.S. care se înscrie în contextul general al po
liticii externe a României și ne exprimăm convin
gerea că el se va face auzit și înțeles de toate sta
tele lumii, de toate popoarele, pentru ca împreună 
să evite orice încleștare armată, păstrînd omenirii 
dreptul ei fundamental: PACEA.

Gheorghe SĂLIȘTEANU, 
maistru, I.U.M. Petroșani

Pentru dreptul nostru la o viață liberă și demnă
In contextul amplifi

cării fără precedent a 
cursei înarmărilor, viața 
politică internațională cu
noaște astăzi tulburări 
foarte grave. Pericolul u- 
nui nou război mondial 
amenință din ce în ce 
mai mult pacea popoare
lor, viața lor liberă și 
demnă, civilizația însăși. 
In aceste condiții, lupta 
împotriva cursei înarmă
rilor și în primul rînd a 
celei nucleare constituie

direcția principală în ca
re trebuie să acționeze 
fiecare partid, fiecare 
stat, fiecare popor. Ome
nirea nu mai are nevoie 
de conflicte armate, în
vățămintele celui de-al 
doilea război mondial 
trebuie să îndemne la 
rațiune și încredere pen
tru apărarea bunului cel 
mai de preț, PACEA. Ia
tă de ce fiecare inițiati
vă de pace, fiecare efort 
făcut în direcția dezar

mării constituie un real 
cîștig pentru fericirea 
popoarelor. Noua iniția
tivă de pace lansată de 
F.D.U.S. prin apelul a- 
dresat tuturor popoare
lor lumii reprezintă o 
nouă expresie o politicii 
consecvente cu care 
România, în frunte cu 
secretarul general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, luptă 
pentru salvgardarea pă
cii, a independenței și

suveranității naționale. 
Și noi, minerii Paroșeniu- 
lui, care am beneficiat în 
ultimii 20 de ani de cele 
mai bune condiții de via
ță și de muncă, ne ex
primăm satisfacția și a- 
deziunea față de tot ceea 
ce partidul și statul nos
tru întreprind pentru a- 
părarea dreptului la via
ță liberă și demnă.

Ing. Nicolae RAD, 
adjunct șef sector II 

I.M. Paroșeni

In cadrul secției „Mecano-energetic“ (condusă de ing. Gheorghe Marcul 
de la I.U.M. Petroșani, se afirmă in ultimul timp o formație de lucru cu re
zultate deosebite. Este vorba de echipa de electroniș ti, condusă de ing. Nicolae 
Cseka, ce lucrează în prezent la soluționarea automatizării cuptoarelor elec
trice cu arc electric de 3 tone. Aici se mai execută o serie de repere de mare 
importanță pentru întreprinderile miniere din Valea Jiului.

loto: T. ALEXANDRU

IN DEZBATERE

Creșterea eficienței 
economice

Din inițiativa comitetu
lui de partid și organului 
colectiv de conducere, la 
mina Petrila va avea loc 
în această săptămînă o 
utilă întîlnire de lucru 
cu cadrele tehnico-ingine- 
rești pe tema intensifică
rii acțiunilor de recupe
rare a materialelor refolo- 
sibile și creșterii eficien
ței economice a între
prinderii. Comunicările 
ce vor fi prezentate, pre
cum și dezbaterile au 
drept finalitate găsirea de 
noi resurse interne și po
sibilități de creștere a e- 
ficienței economice. Vor 
fi luate în dezbatere, de 
asemena, căile de îmbună
tățire a calității cărbune
lui și sarcinile ce revin 
sectoarelor privind înca
drarea în consumurile nor
mate, reducerea cheltuie
lilor materiale și de pro
ducție.
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Absentomanii nu au
Devenită una din cau

zele nerea li zări lor de plan, 
„absentomania" a lăsat ur
me adinei și la mina Dîlja. 
Numai în acest an minusul 
acumulat fiind, in procent 
de peste 80 la sută, „ope
ra" celor ce, l'ărâ șovăială, 
au dezorganizat în mod 
repetat procesul de pro
ducție, lipsind nemotivat 
de la locurile lor de mun
că.

Recent, o acțiune comu
nă a comitetului de
pa'ftid a conducerii tehni
ce a minei, și a comitetu
lui de sindicat a adus în 
fața instanței muncito
rești numeroși absențo-
mani. Și, ca un element 
remarcabil, odată cu ei 
au fost chemate și soțiile 
acestor». Să vadă cum, în 
fața ortacilor, aceștia cau
tă să se scuze pentru aba
terile comise. Nu toți de
sigur. pentru 
indivizi pentru care ruși
nea sau bun-l simț rămî- 
ne o necunoscută... Dar, 
să-i trecem în revistă.

Nicolae Tudor, (sectorul 
I) motivează cele 13 absen

țe spunînd „nu m-am tre
zit'. Și-a luat angajamen
te peste angajamente, dar, 
pină la urmă. a învins... 
iresponsabilitatea față de 
soția și copilul (aflați de 
față) pentru soarta cărora 
ar trebui să-i crape obra
zul de rușine! Ba, la un 
moment dat, spune „aveți 
dreptate, sînt și eu vino
vat". Parcă, pentru absen
țele sale ar mai fi cineva 
vinovat...

Șandor Șandor (sectorul 
I) este un model autentic 
al aroganței. Nici măcar 
atunci cînd este chemat în 
l’ața ortacilor să dea soco
teală pentru absențele sa
le nu regretă cele comise. 
Motivația lui? „Nu m-am 
trezit sau am umblat aiu
rea... ?!!“. Un lucru este 
cert: asemenea „specime
ne" nu au ce căuta în co
lectivele miniere unde dis
ciplina este factorul de 
bază al realizării produc
ției. Unde mai punem i- 
responsabilitatea pentru 
soarta propriei familii,

Ș. Șandor fiind căsătorit și 
avînd și doi copii. ■

Anton Burian (sectorul 1) 
este însoțit la „judecată" 
de soție care, in fața a- 
sistenței, spune ferm, răs
picat lucrurilor pe nume. 
„Cine nu-și vede de trea
bă, să fie pus la punct, să 
i se desfacă contractul de 
muncă. Ce atîta iertare

■■.•■■.’■.■■•-•.’.-.șijșts

pentru niște inși cărora nu 
le place munca? Să mun
cesc eu ca femeie, ca 
să-mi țin bărbatul acasă ?“

Pentru Corne) Vaczek a 
venit tatăl acestuia. Om 
trecut prin viață, cunos- 
< Cit la locul său de muncă 
(Stația C.F.R. Petroșani) ca 
om cu o conduită irepro
șabilă, ajunge aici să ro
șească pentru faptele pro
priului fiu. încadrat doar 
din 23 martie a.c. acesta a 
reușit „performanța" de 
a acumula 12 absențe. 
Minte de „îngheață apele"

In atmosfera 
mată din aceste 
le de vară, o coloană par
că nesfîrșită a copiilor 
din Petrila. veseli și 
plini de vitalitate, a po
posit duminică diminea
ța pe platoul de lingă 
cabana Lunca Florii. Aici, 
în acest minunat cadru 
natural, a avut loc, în 
încheierea săptămînii 
pionierești „Balada mun
ților", o mare diversitate 
de jocuri care i-au trans
format pe cei peste 1500 
de copii în participant 
sau suporteri frenetici.

A fost o zi frumoasă 
în care liniștea munților 
a fost dominată de miile 
de glasuri cristaline ca
re își susțineau colegii la 
diversele concursuri
foarte atractive. Așa a 
fost crosul (cîștigătorii: 
clasele V—VI — fete:
I Viorica C6sma, Școala 
generală nr. 1, II Danie
la Timofte, 
rală nr. 5; 
niel Roibu, 
rală nr. 6; 
derici, 
nr. 5:
— fete: I Adriana Molnar, 
Școala generală nr. 5;
II Camelia Kovacs, Școa
la generală nr. 2; bă’eți 
— I Szent Zoltan, Școa
la generală nr. 6; II Oliver 
Mînzat, Școala generală 
1) sau pasionantul, 
ditul meci de fotbal 
tre echipele de fete 
prezentînd Școlile gene-

. rale nr. 1 și nr. 6, con
cursul pentru cel mai 
frumos costum împodobit 
cu flori și plante, spec
tacolul muzical susținut

Școala gene- 
băieți: I Da- 
Școala gene- 
II Cristi To- 

Școala generală 
clasele VII—VIII

ine- 
din- 
re-

.■’e- i 
r

i

■<’ formația Căsoi - . . _ 
rilor pe estrada alin na- 
iată in aerul pur al na
turii. „Manifestările des
fășurate în întreaga sâp- 
tămînă au constituit un 
bun prilej de întrecere 
între școli în realizarea 
planului economic și 
ganizarea unor 
alte acțiuni, ne 
prof. 
președintele Consiliului 
orășenesc al pionierilor. 
La total punctaj a cîști- 
gat Școala generală nr. 
6, însă toate școlile au 
participat la sesiuni de 
referate, la competiții de 
handbal, fotbal, 
șah, la carnaval, 
turism sau expoziții 
creație tehnică. Cei care 
au cîștigat sînt acești co- . 
pii care se joacă fericiți ț 
și trăiesc în cea mai rod
nică etapă de mărețe îm
pliniri socialiste, „Epoca 
Ceaușescu", inaugurată 
de Congresul al IX-lea 
al partidului".

Doa • ploaia care s-a a- 
bătut în după-amiaza zi
lei peste frumoasele îm- . 
prejurimi • de la Lurmal 
Florii a curmat jocurile v 
și bucuria copiilor. Ei au ț i 
petrecut o zi ce le va stă_ ț 
rui în gînd. întreaga ac- ' 
țiune s-a bucurat de spri-r 
jinul comitetului orășe
nesc de partid, a între- : 
prinderilor miniere Pe- » 
trila și Lonea, care au 
contribuit la organiza- j 
rea atractivelor acțiuni țf*: 
ce au încheiat mereu I 
proaspăta „Baladă a < 
munților" £

Tiberiu SPATARU |

or
ei i verse 
spunea

Gherasim Stoica, (
tolo f'V'tn vi 1 i 11111 i /

tenis, I

ciclo- 1 
de ț

Răsplată meritată
Pină mai ieri, mineri cunoscuți ai Uricaniului, 

oameni cu o conduită ireproșabilă, cu o conștiință 
muncitorească înaintată de la care cei tineri au a- 
vut multe de învățat.

Acum sînt pensionari, bucurîndu-se de o binc- 
= meritată odihnă. Este vorba despre Aurel Marin 
î (sectorul II A), Irimie Deac (sectorul I) și Dumitru 
: Ghiurcuta (sectorul II B) — sărbătoriți de ortaci și 
i prieteni pentru activitatea îndelungată pe care au 
î desfășurat-o în subteran. Le dorim ani mulți și fe- 
: riciți.

Florin BEJAN, Uricani

ce căuta ia mină 1
(spunînd ba că merge la 
școală, ba că merge la 
muncă), preferind antura- 
je... deocheate. Poate se va 
„trezi"... încă nu e prea 
tîrziu.

Radu Andrcșan, apare 
in fața instanței muncito
rești cînd mai are doi ani 
pină la pensie. „Degradat" 
de băutură, cu capul aple-

cat nu poate motiva fapte
le sale: lipsește nemotivat 
nu numai de la serviciu, 
dar și de acasă (dispărînd 
eîte 2—3 zile), își bate so
ția. Cauza? „Nu-s de a- 
cord ca băiatul să ia o 
anumită fată". Ce are una 
eu alta n-am înțeles... Cu 
siguranță nu înțelege nici 
R.A., iar cînd va înțelege 
să nu fie prea tîrziu!

Nicolae Burlacu (secto
rul II) lipsește pentru că 
are un necaz. Nu știe să-1 
definească. Probabil „ne
cazul" lui (și al altora de

teapa lui) este ca nu se 
plătesc... absențele nemo
tivate! Soția, cu copilul în 
brațe, roșește, nu știe ce 
să spună, doar lacrimile 
vor parcă să spună ceva! 
Și pentru Alexandru Bu
rian (sectorul V) cea care 
roșește este tot soția! O 
femeie la locul ei, bună 
muncitoare, (fără absențe 
nemotivate) este înfrîntă 
nu numai de greutățile 
provocate de soț, dar și de 
lacrimile în fața cărora, 
zău, nouă ne-a fost rușine! 
Poate va fi o lecție pentru 
soțul ei.

Pentru tînărul Marian 
Klein (sectorul 1), student 
la seral (!?), cauza celor 
24 de absențe nemotivate 
sînt „condițiile" de la cămin, 
unde „este zgomot". Parcă 
ar veni cineva de afară să 
facă zgomot cînd „clom- 
nia-sa" ar trebui să fie 
— de fapt — la locul său 
de muncă. Cum ar putea 
un asemenea individ, a- 
tunci cînd ar ajunge Ca
dru tehnic, să ia opinie (și 
măsuri!) împotriva absen- 
tomanilor, zău, nu înțele

I-
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gem! In fine, Ion Chiriac 
(sectorul II) cu 19 absențe 
nemotivate, bea pe rupte 
(din banii soției), privește 
in gol și admite cu nonșa
lanță că „sînt de acord cu 
ce liotărăște conducerea". 
Nici măcar nu mai are 
ambiția (sau... puterea I) 
să-și ia un angajament. 
Nu-și dă seama că are 
responsabilitate paternă 
pentru cei 4 copiii. Noroo 
eu soția, o femeie energi
că. Dar ea este totuși... fe
meie ! ■ '

Și lista celor judecați ar 
mai putea continua, '

O listă care — cu sigu
ranță — prin măsurile sta
bilite de conducerea minei 
se va „subția". Fermita
tea, hotărîrea cu care la 
mina Dîlja se acționează 
în prezent pentru eradica
rea absentomaniei, un fla
gel care diimuiește sub
stanțial producția minei, 
constituie o garanție sigu
ră a reușitei în această im
portantă acțiune de disci- 
plinizare.

.Alexandru TĂTAR
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Ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
ț (Urmare diD pag. I) 

gențelor actualei etape de 
dezvoltare a societății noas
tre, pentru realizarea în 
bune condițiuni a tuturor 
prevederilor de plan, asi- 
gurînd, pe această bază, 
transpunerea neabătută in 
Viață a hotăririlor Congre
sului al XIII-lea al parti
dului, a Programului de 
făurire a societății socia
liste multilateral dezvolta
te și înaintare a României 
spre comunism.

Comitetul Politic Execu
tiv a examinat și aprobat 
propunerile privind planul 
de școlarizare, numărul de 
burse pentru anul școlar 
1985—1986 la toate gradele 
de învățămînt. Elaborate 
în conformitate cu hotărî- 
rile Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Ro
mân și pe baza propune
rilor ministerelor, institu
țiilor centrale și comite
telor executive ale consi
liilor populare, cifrele de 
școlarizare reflectă preo
cuparea statornică a con
ducerii partidului și sta
tului nostru, personal a se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a crea invă- 
țămintului de toate grade
le — primar, gimnazial, li

ceal, profesional, superior 
și postuniversitar — cele 
mai bune condiții pentru 
a se dezvolta puternic, 
strîns legat de viață, de 
cerințele actuale și de 
perspectivă ale economiei 
naționale. Comitetul Politic 
Executiv a apreciat că pro
punerile privind școlari
zarea în anul de învăță
mînt 1985—1986 au in ve
dere ca marea majoritate 
a elevilor din clasa a IX-a 
să fie pregătiți în licee cu 
profiluri industriale, agro
industriale, silvice. Pentru 
asigurarea unui număr cit 
mai mare de cadre de 
muncitori cu înaltă califi
care, se prevede creșterea 
în continuare a ponderii 
absolvenților de 10 clase cu
prinși în școlile profesiona_ 
le. Va spori, totodată, nu
mărul elevilor în învăță- 
mîntul de maiștri.

Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat, de asemenea, 
propunerile privind numă
rul burselor ce vor fi a- 
cordate elevilor și studen
ților în anul școlar și uni
versitar 1985—1986, sub
liniind că ele asigură, în 
spiritul politicii umaniste 
a partidului și statului 
nostru, condiții tot mai 
bune de viață și de pregă
tire tineretului studios.

In aceiași timp, au fost 

aprobate propunerile de 
primire la studii în Repu
blica Socialistă România, 
în anul universitar 1985— 
1986, a cetățenilor străini.

In continuarea lucrări
lor, Comitetul Politic Exe. 
cutiv a dezbătut și aprobat 
Raportul cu privire la pre
gătirea și desfășurarea în 
bune condiții a lucrărilor 
din campania agricolă de 
vară.

Pe baza Programului a- 
doptat de recenta Plenară 
a Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei A- 
limentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, a in
dicațiilor și orientărilor to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul Poli
tic Executiv a stabilit mă
surile ce se impun pentru 
strîngerea, transportul și 
depozitarea într-un timp 
cît mai scurt și fără pier
deri a recoltei de vară. 
S-a subliniat că, în condi
țiile climatice ale acestui 
an agricol, trebuie să se ac
ționeze cu toată răspunde
rea pentru strîngerea re
coltei de orz în 3—4 zile și 
a celei de grîu în 8—10 zi
le. In acest scop, s-a cerut 
unităților și organelor a- 
gricole, comitetelor jude
țene de partid să încheie 
neîntîrziat toate pregătirile 

pentru această importantă 
campanie agricolă, asigurînd 
funcționarea ireproșabi
lă a combinelor și celorlal
te utilaje agricole, a mij
loacelor de transport, pre
cum și întreaga cantitate 
de piese de schimb nece
sare reparării mașinilor 
în timpul strîngerii recol
tei.

Totodată, pentru efec
tuarea integrală și în pe
rioadele optime a lucrări
lor agricole de vară s-a 
indicat folosirea cît mai 
rațională a cadrelor de 
mecanizatori, mobilizarea 
largă a tuturor locuitorilor 
satelor, organizarea te
meinică a activității la ni
velul fiecărei unități a. 
gricole — cooperatiste și 
de stat —, al fiecărei fer
me, astfel îneît să se mun
cească neîntrerupt, zi și 
noapte, într-un spirit de 
ordine și disciplină, de 
înaltă răspundere pentru 
strîngerea în cele mai bu
ne condiții a recoltei din 
acest an.

Comitetul Politic Execu
tiv a subliniat necesitatea 
ca, paralel cu desfășurarea 
campaniei de strîngere a 
cerealelor, să fie efectuate 
la timp și de calitate co
respunzătoare, lucrările 
privind eliberarea terenu

lui, însămînțarea culturi
lor duble, irigarea și în
treținerea culturilor prăși- 
toare, recoltarea legumelor 
și furajelor.

In continuare, Comite
tul Politic Executiv a dez
bătut și aprobat — cu u- 
nele îmbunătățiri — pro
punerile privind stabili
rea fruntașilor în întrece
rea socialistă pentru depă
șirea planului po anul 
1984.

In cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
a informat despre vizita 
oficială de prietenie pe 
care a efectuat-o, în frun
tea unei delegații de partid 
și de stat, în Republica De
mocrată Germană, în pe
rioada 28—30 mai, lâ invi
tația tovarășului Erich Ho
necker, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit 
din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germa
ne, a Comitetului Central 
al P.S.U.G., Consiliului de 
Stat și Consiliului de Mi
niștri al R.D. Germane.

Comitetul Politic Execu
tiv a dat o înaltă apreciere 
rezultatelor vizitei, care 
a marcat un moment de 
cea mai mare însemnătate 
în evoluția bunelor relații 
dintre partidele, țările și 

popoarele noastre. S-a sub
liniat că noua întîlniro 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honec
ker se înscrie în practica 
— devenită tradițională — 
a contactelor prietenești, 
la nivel înalt, care au un 
rol determinant în promo
varea susținută a conlucră
rii dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul So
cialist Unit din Germania, 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica De
mocrată Germană.

Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat, în unanimi
tate, înțelegerile și docu
mentele convenite cu pri
lejul vizitei și a cerut gu
vernului, ministerelor, ce
lorlalte organe economice 
centrale să asigure realiza
rea, în cele mai bune con
diții, a măsurilor stabilite 
privind dezvoltarea tot mai 
puternică a colaborării 
prietenești dintre Republi
ca Socialistă România și 
Republica Democrată Ger
mană, în interesul celor 
două țări și popoare, al 
cauzei socialismului și pă
cii.

Comitetul Politic Execu
tiv a soluționat, de aseme
nea, probleme curente alo 
activității de jfcrtid și de 
stat.

Agendă diplomaticăAcțiuni în favoarea păcii, 
dezarmare nuclearăpentru

CARACAS 4 (Agerpres). 
— Un simpozion interna
țional cu tema „Educația 
pentru pace" se desfășoară 
la Caracas, în prezența a 
numeroase personalități ale 
vieții politice și culturale 
'din țări ale Americii La
tine și de pe alte continen
te — informează agenția 
IPS. In discursul inaugural, 
ministrul venczuelean al 
relațiilor externe, Simon 
Alberto Consalvi, a relevat 
că sporirea, tot mai alar
mantă, a cheltuielilor mili
tare constituie o amenința
re pentru securitatea eco
nomică a tuturor statelor.

El a evidențiat importan
ța educării pentru pace a 
popoarelor, în vederea creș-

Reuniunea Conducerii 
Naționale a Partidului 

Comunist Brazilian
BRASILIA 4 (Agerpres). 

—• ta Brasilia s-au înche
iat lucrările primei reuni
uni a Conducerii Naționale 
a Partidului Comunist Bra
zilian, după legalizarea ac
tivității formațiunilor po
litice interzise de fostul 
regim militar. Au fost e- 
xaminate situația partidu
lui în noul context și par
ticiparea sa la viața politică 
Internă, una dintre proble
mele analizate fiind pre
zența P.G.B. la viitoarele 
alegeri municipale ce vor 
avea loc la 15 noiembrie.

In cuvîntul său, secreta
rul general al 
lui, Giocondo Diaz, 
lansat tuturor forțelor 
stînga și progresiste 
Brazilia apelul de ; 
strînge rîndurile în efortu
rile pentru asigurarea sta
bilității procesului de trans
formări economico-sociale 
și de trecere la democra
ție, inițiat în țară. 

partidu- 
, a 

do 
din 
a-și

terii rolului opiniei publice 
în lupta pentru înlăturarea 
pericolului de război, pen
tru apărarea și consolida
rea păcii și soluționarea pe 
cale pașnică, prin negoci
eri, a marilor probleme ale 
lumii contemporane.

orașului, 
ridicat 
de co- 
ani de 
atomic

TOKIO 4 (Agerpres). — 
In orașul nipon Nagasaki 
a fost inaugurat un „Mo
nument al păcii". Grupul 
sculptural — o mamă ce-și 
ridică în brațe copilul — 
se află într-una din piețe
le centrale ale 
Monumentul a fost 
în cadrul acțiunilor 
memorare a 40 de 
la bombardamentul 
asupra orașului, ca un sim
bol al dorinței locuitorilor 
lui de a trăi în pace și 
prietenie cu popoarele de 
pe întreaga planetă.

VARȘOVIA. — Agenția 
PAP informează că țările 
participante la Tratatul de 
la Varșovia au remis către 
guvernul R.P. Polone in
strumentele de ratificare a 
Protocolului cu privire la 
prelungirea duratei de va
labilitate a tratatului. A- 
cest protocol, semnat Ia 
Varșovia la 26 aprilie, a 
intrat astfel în vigoare la 
31 mai 1985.

MANAGUA. — Guvernul 
nicaraguan a propus crea
rea unei zone demilitariza
te între Nicaragua și Costa 
Rica, sub supraveghere in
ternațională și cu sprijinul 
Grupului de la Contadora. 
Intr-un comunicat difuzat 
la Managua se subliniază 
necesitatea urgentă de a se 
pune capăt situației create 
la frontiera dintre cele do
uă țări, din pricina folosi
rii teritoriului costarican ca 
bază de operațiuni a ele
mentelor contrarevoluționa
re antisandiniste.

GENEVA 4 (Agerpres). 
— La Geneva — în cadrul 
tratativelor sovieto-america- 
ne cu privire la armele 
nucleare și cosmice — marți 
s-a desfășurat reuniunea 
grupului însărcinat cu e- 
xaminarea armelor cosmi
ce, relatează agenția TASS.

(Agerpres). — 
opoziție din

TOKIO 4 
Partidele de 
Japonia au cerut guvernu
lui să renunțe la proiectul 
construirii unui nou aero
drom pentru avioanele for
țelor aeriene americane pe 
insula Mivako din apropie
re de Tokio. Deputați în 
parlament din partea par
tidelor socialist, comunist, 
și Komeito au subliniat că 
asemenea proiecte contra
vin voinței majorității 
populației nipone.

-------------------------------------------------------

PRETORIA’ — In ulti
mul deceniu, volumul bu
getului tpilitar al Republi
cii Sud-Africane a crescut 
anual cu 33 la sută, în me
die, scrie — potrivit agen
ției MAP — ziarul „Sunday 
Times", care apare la Dur
ban. In prezent, bugetul 
militar al regimului rasist 
depășește 4 miliarde de 
dolari, ceea ce înseamnă 
că a atins un nivel de o 
mie de ori superior celui 
de acum 25 ani.

RIAD. — In localitatea 
Saudită Taef s-au încheiat 
lucrările Consiliului Exe
cutiv al Organizației țărilor 
exportatoare de petrol 
(OPEC), care a examinat 
probleme privind piața

a

LONDRA 4 (Agerpres). 
— In cursul primei runde 
de convorbiri dintre pre
mierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, Zhao Zi- 
yang, aflat în vizită oficia
lă la Londra, și primul mi
nistru britanic, Margaret 
Thatcher, China și Marea 
Britanie s-au angqjat să 
respecte cu strictețe preve
derile declarației comune 
cu privire la Hong Kong 
și să dezvolte relațiile bi
laterale în toate domeniile, 
transmite agenția China 
Nouă.

Totodată, au fost semna
te un acord de cooperare 
economică bilaterală și un 
altul cu privire la folosi
rea energiei nucleare în 
scopuri pașnice.

AMMAN 4 (Agerpres).
■ In cadrul întîlnirii pe 

actuală a hidrocarburilor. 
Intr-o declarație făcută la 
încheierea reuniunii, Ah
med Zaki Yamani, minis
trul petrolului și resurse
lor minerale al Arabici 
Saudite, a informat că 
membrii Consiliului au sub
liniat necesitatea menți
nerii actualului plafon al 
producției țărilor OPEC.

in- 
„Edu- 

dez- 
Lome, 
Togo-

recomandări prevăzînd 
participare mai activă

LOME. Un seminar 
ternațional cu tema 
cația femeii pentru 
voitare", organizat la 
capitala Republicii 
leze, a adoptat o serie de 

o 
a 

femeii la realizarea diferi
telor proiecte de dezvolta
re. După cum relevă agen
ția togoleză de presă ATOP, 
în documente se recoman
dă guvernelor, între altele, 
ca femeile să ia parte la 
toate etapele înfăptuirii 
proiectelor de dezvoltare. 

care a avut-o la Amman cu 
Yaser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, primul mi
nistru al Iordaniei, Zeid 
Rifaî, a reafirmat necesi
tatea convocării unei con
ferințe internaționale — la 
care să participe părțile im
plicate, inclusiv OEP — în 
vederea găsirii unei regle
mentări pașnice a conflic
tului din Orientul Mijlociu. 
O astfel de reglementare a 
subliniat premierul iorda
nian, trebuie să se înteme
ieze pe planul adoptat Ia 
întîlnirea 
înalt de 
țiilc 242 
liului de
cesitatea recunoașterii drep
turilor legitime ale poporu
lui palestinian, transmite 
agenția KUNA.

arabă la nivel 
la Fez și rezolu- 
și 338 ale Consi- 
Securîtate, pe ne-
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WASHINGTON 4 (Ager
pres). — Un puternic cu
tremur, cu o intensitate 
de 7 grade pe scara Rich
ter, a fost înregistrat, în 
zona Insulelor Samoa din 
sudul Pacificului, de ge
ologii de la centrul seis
mologie american din Gol_ 
den (Colorado). Potrivit 
acestora, epicentrul seis
mului s-a situat la circa 
270 kilometri sud -vest de 
Pago Pago, insulă situată 
în partea americană a ar
hipelagului Samoa.

☆
BONN 4 (Agerpres). — 

Două avioane de vînătoa- 
re olandeze de tipul 
„F-16" s-au ciocnit la înăl
țimea de 2 000 tn deasu
pra orașului vest-german

Conflictul 
dintre 

Iran și Irak
BAGDAD 4 (Agerpres),

— Aviația irakiană a efec
tuat luni raiduri împotriva 
unor obiective economice 
din Teheran și alte orașe 
iraniene, a anunțat un pur
tător de cuvint militai- la 
Bagdad, citat de agențiile 
MEN, Reuter și France 
Presse.

Agenția INA relevă că 
mai multe orașe irakiene de 
frontieră, între care Basra, 
Mandali și Khanqin, au 
fost ținta tirului artileriei 
iraniene.

TEHERAN 4 (Agerpres).
— Avioane de luptă irani
ene au atacat luni orașele 
irakiene Diana și Shlaqla- 
ve, iar artileria iraniană a 
bombardat 13 orașe din 
Irak, a anunțat agenția 
IRNA, citind un comunicat 
militar difuzat la Teheran.

Agenția relevă, de ase
menea, că avioane irakiene 
au atacat luni seara cu 
rachete Teheranul.

dintre 
o casă 
în ti in
se a-

'globul
Borken, situat la granița 
dintre R.F.G. -și Olanda. 
Cei doi piloți și-au pier, 
dut viața, iar unul 
aparate a căzut pe 
ce a luat foc. Din 
plare locatarii nu 
flau în interior.

nJr
OTTAWA 4 (Agerpres). 

— Puternicele furtuni ca
re s-au abătut asupra pro
vinciei canadiene Ontario 
s-au soldat cu 91 de morți, 
sute de răniți și imense 
pagube materiale, arată 
un bilanț preliminar dat 
publicității la Ottawa. Un 
mare număr de case au 
fost distruse sau grav a- 
variate. De asemenea, au 
fost compromise culturile 
pe mari suprafețe.
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