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

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, miercuri, 4 septembrie, 
a avut loc ședința Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat 
Raportul privind îndeplinirea planului la 
principalele produse industriale, în peri
oada 1 ianuarie — 31 august 1985,
comparativ cu aceeași perioadă a anului 
1984. S-a apreciat că, deși la o serie de 
produse importante ale economiei națio
nale s-a obținut un ritm de creștere su
perior celui din perioada corespunzătoare 
a anului trecut, totuși rezultatele înregis
trate în primele opt luni ale anului nu 
se ridică la nivelul posibilităților exis
tente. In activitatea unor ministere, cen
trale și unități economice au continuat să 
se manifeste lipsuri, importante care au 
condus la neindcplinirea sarcinilor de 
plan, fapt ce a creat greutăți în buna 
desfășurare a activității economice. Por
nind de la această stare de lucruri, con
ducerea partidului a analizat în ultimul

timp situația din fiecare minister econo
mic și a stabilit măsuri concrete pentru 
recuperarea, cit mai grabnică, — 
în prima parte a lunii septembrie — a 
nerealizărilor din această perioadă. Co
mitetul Politic Executiv a aprobat măsu
rile stabilite în acest sens și a cerut gu
vernului, conducerilor ministerelor, cen
tralelor industriale și întreprinderilor să 
acționeze cu cea mai mare fermitate pen
tru realizarea în viață a acestor măsuri, 
astfel încît să se asigure înfăptuirea in
tegrală, la toți indicatorii, a sarcibilor de 
plan stabilite pentru acest an.

In legătură cu întărirea răspunderii tu
turor factorilor care contribuie la reali
zarea planului — începînd cu personalul 
din întreprinderi și pînă la ministru și 
viceprim-ministrul, care răspund de un 
sector sau altul — Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat și aprobat proiectul 
Decretului cu privire la noi măsuri pentru 
aplicarea mecanismului economico-finan-

(Continuare în pag. a 4-a)
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Conferința mondială a
comitetelor

Lucrările Conferinței 
mondiale a comitetelor na
ționale pentru Anul In
ternațional al Tineretului 
cu tema ; „Tineretul anu
lui 200.0 — Participare,
Dezvoltare, Pace“, au con
tinuat cu dezbateri în 
plen.

Vorbitorii au dat o înal
tă apreciere mesajului 
președintelui Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
relevînd valoarea deosebi
tă a ideilor pe care le 
conține, fapt ce reflectă 
interesul și preocuparea 
permanentă a conducerii 
partidului și statului nos
tru față de problemele ti
neretului, față de afirma
rea sa deplină ca impor
tantă forță socială a pro
gresului și păcii. Arătînd 
qă mesajul este foarte 
stimulativ pentru toți par-

naționale pentru A. I. T.
ticipanții la conferință, 
vînd calitatea 
ența favorabil 
rea lucrărilor, 
au evidențiat 
însemnată a României 
țara care a inițiat marca
rea Anului Internațional 
al Tineretului în 
1985 — la aducerea 
atenția comunității mon
diale a problemelor speci
fice tinerei generații, la 
abordarea în cadrul unor 
foruri internaționale a 
aspectelor legate de dez
voltare și pace în contex
tul participării mai acti
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TĂRII, CÎT MĂI MULT CĂRBUNE!

Lupem jn pțus pentru coc serii

a- 
de a influ- 

desfășura- 
vorbitorii 

contribuția

anul 
în

ve a tineretului la întrea
ga viață politică, econo
mică și socială.

Participanții la dezba
teri s-au referit pe larg
la acțiunile organizate în 
țările lor în vederea mar

cării Anului Internațio
nal al Tineretului, la mă
surile adoptate în scopul 
soluționării problemelor 
complexe ce stau în fața 
tineretului lumii de azi. 
In intervențiile lor, vorbi
torii au subliniat necesi
tatea identificării și apli
cării unor programe pe 
termen lung în domeniul 
tineretului, capabil să pu
nă mai bine în valoare 
capacitățile multiple ale 
tinerei generații să răs
pundă într-o măsură spori
tă dorinței de înțelegere 
și prietenie a tinerilor din 
întreaga lume, voinței lor 
de a participa activ la 
edificarea unui climat de 
pace, securitate și coope
rare pe planeta noastră.

Lucrările conferinței 
continuă.

La I. M. Livezeni

Contabilizarea... scuzelor 
îngroașă „pasivul" realizărilor

Pe primele șapte luni 
ale anului, colectivul mi
nei Livezeni a rămas da
tor economiei naționale cu 
o însemnată cantitate de 
cărbune. Restanța a fost 
pusă în seama condițiilor 
tectonice, nu o dată, de 
conducerea minei, de alți 
specialiști, factorului subiec
tiv al producției acordîn- 
du-i-se o mai mică impor
tanță. Ne-am propus, de 
această dată, să nu mai 
„contabilizăm" scuzele di- 
feriților interlocutori^ ci 
să apelăm la limbajul 
strict al cifrelor și com
parațiilor, pentru a rele
va cu obiectivitate care 
sînt adevăratele cauze ale 
neîndeplinirii sarcinilor 
de plan. Așadar, apelînd 
concret la analiza conta
bilă.

— In această perioadă, 
ne pune în temă statis- 
ticianul Veronica Jugă- 
naru, n-am atins produc
tivitatea planificată în a- 
bataj, cărbune și pe mină 
cu 2,34 tone, respectiv, 
1 813 și 0,080 tone.

înmulțind diferențele de 
productivitate, cu numă
rul zilelor lucrătoare și 
efectivul mediu, rezultă 
o cantitate apreciabilă de 
cărbune, care a rămas în 
abataje, în loc să ia dru
mul preparației. Aceasta 
ar fi deci una din cauze
le esențiale ale restanțe
lor; ne vom opri însă a- 
supra cheltuielilor la mia 
de lei producție (economii 
de 54 de lei), indicator 
„reașezat" și „reeșalonat" 
în trei rînduri de C.M.V.J., 
bineînțeles în lumina nor
mativelor în vigoare. Sur

prinde totuși marea dife
rență valorică dintre pri
ma și ultima parte a anu
lui. In acest context, sub
liniem economiile înregis
trate, mai cu seamă spre 
începutul semestrului II, 
la unele articole de calcu
late (combustibil, ener
gie, cheltuieli de tran
sport și aprovizionare, a- 
mortismente, reparații ca
pitale etc), dar și depăși
rea altora (cheltuieli au
xiliare — plus 289 000 lei), 
amenzile și penalitățile, 
pierderile din plata do- 
bînzilor bancare îngro- 
șînd pasivul contului be
neficii și pierderi cu pes
te 19 milioane lei.

— Să ținem seamă, ne 
atrage atenția economis
tul Toma Drăgan, că ne-am 
încadrat în indicii de ca
litate, bonificațiile primi
te din partea '-eparației 
atingînd 3 647 tone de căr
bune.

— Ne-am apropiat, re
marcă Milică Bora, con
tabilul șef al întreprinde
rii, ue valoarea planifica
tă a producției nete, rea
lizările sînt inferioare cu 
2 079 000 lei. Cheltuie
lile pe tona de cărbune au 
fost mai mici decît cele 
planificate cu 22,98 lei.

Concluzia e clară — 
cantitativ, colectivul nu 
și-a onorat sarcinile de 
plan, dar cărbunele — cît 
a fost scos la lumină a 
fost scos în condiții econo
micoase. Confruntarea 
calitativă a colectivului s-a 
făcut totuși numai cu pla
nul de producție, nu și cu 
capacitatea sa. Argumen
tele noastre ? Structura

efectivelor pe meserii în
registrează unele curbe 
Sinusoidale, spre exemplu 
august față de iulie : mi
nus 52 mineri, 23 ajutori 
mineri, 8 artificieri, 6 e- 
lectrolăcătuși, dar plus 55 
de vagonetari. Statistica 
dezvăluie și o aleatorie 
structură a mișcării forței 
de muncă, după unele da
te au fost încadrați 930 
de muncitori, au plecat 
548 dintre care 285 pe mo
tive disciplinare și 127, da
torită „altor cauze" (!?), e- 
fectivul acestui an fiind to
tuși superior perioadei si
milare din anul prece
dent cu 195 de oameni. 
Motivele disciplinare au 
dijmuit, așadar, serios zes
trea succeselor minerilor 
de la I.M. Livezeni.

Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)

Mina Lupeni, cea mai mare producătoare 
de cărbune cocsificabil din țară a extras 
marți, 3 septembrie 1985, peste 200 tone de 
cărbune în plus preliminarului din această 
zi, cantitate ce întregește pe cea extrasă su
plimentar de la începutul lunii la 2 600 tone 
de cărbune cocsificabil. Este rodul unei bu
ne organizări a muncii atît la activitățile de 
bază cit și la cele auxiliare, a respectării 
disciplinei tehnologice, aprovizionării ritmice 
cu materiale și piese de schimb cit și a fo
losirii la întreaga capacitate a întregului po
tențial material și uman de care dispune mi

na. In această zi, ca dealtfel, pe întreaga 
perioadă care a trecut de la începutul lunii, 
merite deosebite revin colectivelor de mineri 
din sectoarele : I cu plus 60 tone în 3 sep
tembrie și 580 tone de la începutul lunii, fl 
plus 150 si 400, III plus 505 si 895, sectorul 
VI plus 156 și 243 și VIII plus 80 cu 227 
tone. Merite deosebite revin brigăzilor con
duse de Ion Divriceanu, lanoși Sulumete, Si- 
mion Rusu, Nicolae Vărzaru, Mihai Blaga, 
Matyus Laszlo, Ion Buduliceanu și Gheorghe 
Bejan.

Succese ale preparatorilor
Preparatorii de la Co- 

roești au înscris de la 
începutul anului succese 
în activitatea de prelucra
re a cărbunelui brut li
vrat de minele Vulcan, 
Paroșeni, Aninoasa și Li
vezeni. Astfel, de la în

ceputul anului la briche
te s-a obținut un plus 
față de planificat de 18 000 
tone. Folosirea la întreaga 
capacitate, în condiții de 
eficiență sporită a condus 
la obținerea a 2,8 punc
te în plus la indicatorul

de recuperare globală. A- 
cest lucru este dovada pre
ocupărilor permanente pe 
care preparatorii le au 
față de calitatea cărbu
nelui ce trebuie livrat coc- 
seriilor și termocentrale
lor. (Gh.S.)

Depășiri de plan
Colectivul de construc

tori și montori din ca
drul brigăzii nr. 4 Lu
peni — Valea de Brazi a 
I.A.C.M.M. Petroșani ra
portează depășirea prin
cipalilor indicatori de 
plan pe Juna august. La 
producția globală, prin 
depășirea sarcinilor de 
pian cu 1,6 procente s-a 
realizat o producție su
plimentară în valoare de

peste 210 000 lei. Este 
de remarcat faptul că, de 
la începutul anului pînă 
în prezent, valoarea pro
ducției suplimentare va
lorice realizate se ridică 
la peste 2,2 milioane lei. 
Acest succes a fost rea
lizat prin buna organiza
re a lucrului, aprovizio
narea optimă cu mate
riale și piese de montaj 
și prin creșterea pro

ductivității muncii. Prin
tre cei ce s-au evidenți
at în mod deosebit în 
obținerea acestor reali
zări se numără con
structorii din formațiile 
conduse de Nicolae Dra- 
goș, de la Lupeni Sud, 
Geza Kiss de la Valea 
de Brazi și montorii din 
echipa complexă coordo
nată de loan Popa. (V.S.)

Continua legătură cu cetățenii stă la baza 
întregii activități economice și sociale

Diversitatea și comple
xitatea vieții dovedește că 
în munca lor consiliile 
populare au nevoie de co
laborarea și sprijinul cetă
țenilor, de cunoașterea și 
valorificarea experienței 
lor. Acest principiu co
ordonează și activitatea 
consiliilor populare mu
nicipal, orășenești și co
munale din Valea Jiului, 
organizînd, conform prin
cipiilor noului mecanism 
economico-financiar, al 
autoconducerii și auto-
gestiunii teritoriale, par
ticiparea activă a tutu
ror oamenilor muncii la
conducerea și realizarea
tuturor treburilor obștești. 
In acest stil de muncă 
deschis inițiativelor, în 
metodele folosite în spiri
tul democrației muncito
rești, sînt concentrate gîn- 
direa colectivă, promova
rea largă a ideilor noi și 
inițiativelor. In activita
tea decizională desfășu-

In întâmpinarea 
Congresului al ill-lea 
al consiliilor populare

rată de organele locale ale 
administrației de stat s-au 
stabilit măsuri concrete 
pentru înfăptuirea hotărâ
rilor de partid, pentru 
realizarea obiectivelor e- 
conomice și sociale adop
tate prin planurile de 
dezvoltare în profil teri
torial. In sesiunile consi
liilor populare, în dezba
terile la care deputății 
participă activ, în anali
zele întreprinse în comi
tetul și birourile executi
ve se manifestă o perma
nentă atenție față de per

fecționarea vieții econo
mice și sociale din muni
cipiu. Preocupări con
stante au fost consacrate 
dezvoltării cdilita r-gospo
dărești, program care se 
înfăptuiește, neabătut de 
la Uricani, Lupeni, Vul
can, Petroșani și pînă la 
Petrila. Din cele 504 pro
puneri făcute de cetățeni 
în perioada de pregătire a 
alegerilor de deputați, ce
le mai multe vizînd pro
blematica edilitar-gospo- 
dărească, s-au soluționat 
peste 260. Printre cele ca
re se află în curs de re- i 
zolvare sînt cele referi
toare la înlăturarea po- I

T. SPĂTARII |

Cu pr ncip&liî indicatori îndepliniți
Colectivul de la

I.P.S.R.U.E.E.M. Petro
șani, venind în sprijinul 
minerilor în vederea ușu
rării muncii fizice prin- 
tr-o serie de dispozitive de 
mică mecanizare pe care 
le-au conceput și executat, 
cît și prin repararea utila
jelor din dotarea mine
lor au fost concretizate în 
cele 8 luni care au trecut 
de la începutul anului în 
24 181 000 lei la producția 
marfă și 25 361 000 lei în 
plus sarcinilor planifica
te la producția globală. 
Astfel, la mașini și utila-

je tehnologice pentru lu
crări miniere s-a obținut 
un plus de 38 tone, la 
stîlpi hidraulici pentru a- 
bataje plus 4475 bucăți, 
confecții metalice din ca
re: armături de mină plus 
41 tone, țevi flanșate plus 
250 tone, tuburi de aeraj 
plus 666 tone, plasă de 
sîrmă plus 203 tone. S-au 
remarcat secțiile de stîlpi 
hidraulici din Vulcan, sec
ția de reparații electrice 
Petroșani, secția reparații 
și întreținere utilaj mi
nier Livezeni și Secția 
service. (Gh.S.)

(Continuare în pag a 2-a)

Minerul șef de schimb Hie Predescu și ortacii săi din 
brigada condusă de Emil Te liman sint mindri de rezul
tatele muncii lor. Foto : Gh OLTEANU
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Rodnice împliniri în sistematizarea Continua legătură cu cetățenii
localităților municipiului (Urmare diD pag. I)

Localitățile municipiului 
nostru sînt încă orașe și co
mune pe șantier ; dar ele 
au deja conturată o persona
litate arhitectonică, inconfun- 
dabilă. In mare, s-au finalizat 
deja centrele civice, rod al 
unei consecvente opere de 
sistematizare. O operă in ca
re și-au găsit expresia con
cretă eforturile și activitatea 
consiliilor populare, ale cetă
țenilor, avîndu-i în frunte pe 
deputați. Nu este nevoie să 
apelăm la argumente prea 
îndepărtate în timp pentru a 
da imaginea complexă a a- 
cestui permanent și amplu 
proces de sistematizare : iată, 
numai în acest an s-au în
cheiat lucrări de maximă im
portanță — a fost modernizat 
și supralărgit bulevardul Re
publicii, într-o primă etapă, 
în zona Petroșani Nord, ur- 
mînd ca în etapa a doua să 
beneficieze de importante in
vestiții porțiunea din zona 
cartierului Aeroport, pînă la 
rîul Sălătruc. Au fost, de a- 
semenea, lărgite, podul de 
peste Maleia, strada Mhai 
Viteazul, precum si drumul 
de tranzit din Petroșani.

Am vorbit, mai întîi, despre 
arterele de circulație, nu nu
mai pentru că, intr-un fel, eie 
sînt „cartea de vizită" a unei 
localități, ci și pentru că sînt,

Doua ore de luptă 
cu focul

j In atmosfera odihni- 
i toare din multele și fru- 
î moașele locuri de pe Jieț 
; și la toate cabanele din 
i Valea Jiului, se aflau 
: sute de persoane care fie 
i că făceau plajă, fie cule- 
1 geau fructe de pădure. 
■: Era o zi însorită și căldu- 
i roasă, multi simțindu-se 
i îndemnați să facă focul 
■: pentru a-și prepara mîn- 
j care. Doar pădurarul Ion 
i Ivanovici de la Ocolul 
: Silvic Petrila, om cu 
i multă experiență în mun- 
: ca Iui, a pornit de dimi- 
i neață cu ranița în spa- 
j te, așa cum s-a obișnuit 
| pentru a-și supraveghea 
i sectorul ce-i revine. In 
i fiecare zi face 20—25 km 
î și cunoaște fiecare locșor 
i din pădure. In acea zi de 
; august a observat un in- 
î cendiu pe Pîrîul Ursului 
= din zona Slivei. De la un 
i chibrit sau de la o țiga- 
i ră aruncate la întîmpla- 
i re de un neglijent, focul 
î s-a extins pe o supra-
i față de 0,5 ha. Singur, 
i timp de două ore, pădu- 
i rarul Ivanovici a mun- 
i cit cu puteri înzecite 
j. pentru a localiza flăcări- 
î le. Nu mai simțea nici 
i obo-eala, gîndindu-se nu- 
î mai la consecințele pă- 
i gubitoare ale focului în 
i pădure. După ce s-a con- 
i vins că focul a fost lo- 
i calizat, a pornit pe șo- 
i șeaua Sliveiului cu gîn- 
; dul să alerteze unitatea 
i militară de pompieri: 

mai ales, ,,coloana
lă" a zestrei sale edilitare. 
Și pentru că ne-am oprit, ca 
unitate de timp, la perioada 
scursă de la începutul anu
lui, se cuvine să trecem în 
revistă obiectivele date în fo
losință în acest interval sau 
cele aflate într-un avansat 
stadiu de finalizare, obiective 
care sînt importante repere 
în schița de sistematizare a 
municipiului. Este vorba de 
noul și modernul hotel din 
Petroșani, de laboratorul de 
alimentație publică din ace
lași oraș, de magazinul ge
neral Aninoasa și de centra
la telefonică din Petrila, de 
hala agroalimentară din Lu- 
peni — edificii de larg interes 
public, care își vor putea pri
mi, în curînd, beneficiarii. Se 
depun eforturi susținute, din 
partea constructorilor, pentru 
a putea fi finalizați peste 
7 300 de metri pătrați de spa
ții comerciale, situate la par
terul noilor blocuri din loca
litățile municipiului, ele adă- 
ugîndu-se celor două maga
zine cu profil alimentar (cu 
o suprafață utilă de 1 100 de 
metri pătrați) și complexului 
de alimentație publică din 
Vulcan, deja date în folosință 
în acest an.

Desigur, sistematizarea lo
calităților municipiului este o

vertebra- -•operă

„Mergînd pe șosea am î 
văzut un autoturism, i 
Era al inginerului Ioan i 
Tanlungeanu, de la i
C.C.S.M. Petroșani, ca- i 
re, după ce i-am spus ș 
ce s-a întîmplat, m-a pof- i 
tit în mașină pentru a ; 
ajunge la primul telefon, 1 
spunea Ion Ivanovici. ; 
După ce am anunțat in- i 
cendiul m-am întors pen- i 
tru a-mi continua efor- j 
turile de salvare a pă- i 
durii". Ea sosire, pom- e 
pierii au remarcai inter- i 
venția promptă și efici
entă a pădurarului, ca
re era de nerecunoscut 
după orele de luptă cu 
focul.

Fiind o prețioasă avu
ție națională, pădurea 
cere din partea fiecă- = 
ruia o comportare aten- I 
tă și plină de responsa- = 
bilitate. • In pădure fu- j 
matul este interzis, cu 
excepția locurilor spe
cial amenajate; • Nu fa
ceți focul mai aproape de i 
100 m de pădure; • Fo
cul trebuie supravegheat, 
permanent, iar 
la plecare trebuie 
stins; • Deoarece se a- 
propie sezonul de toam- j 
nă-iarnă, verificați coșu- i 
rile caselor și reparați-le 
pentru ca sobele să 
funcționeze fără pericol 
de incendiu. Verificați 
afumătoriile pentru a co
respunde normelor P.S.I.

Plut. adj. Ioan JITEA, 
corespondent 

complexă, cu o multi
tudine de implicații — și ea 
necesită eforturile conjugate 
ale tuturor factorilor de răs
pundere, ale cetățenilor. Pro
iectul de Lege privind auto- 
conducerea, autogestiunea e-

IN INTIMPINAREA CONGRESULUI 
AL lll-LEA AL CONSILIILOR POPULARE

conomico-financiară și auto
finanțarea unităților adminis- 
trativ-teritoriale prevede, în 
această privință, sarcini pre
cise, cerînd, prin reglemen
tările preconizate, un cadru 
fertil pentru dezvoltarea așe
zărilor țării, în acord cu ce
rințele progresului economi- 
co-social al societății noastre 
socialiste. Experiența de pînă 
acum a organelor locale ale 
puterii de stat din municipiul 
nostru demonstrează că exis
tă o bază solidă pentru per
fecționarea activității, bilan
țul fructuos consemnat in 
preajma Congresului al III- 
lea al consiliilor populare 
puțind fi amplificat prin noi 
realizări.

C.T. DIACONU

(Urmare din pag. t)

— In perioada analiza
tă, confirmă părerea noas
tră sing. Petru Pușcaș, se
cretarul comitetului de 
partid pe mină, au fost 
înregistrate peste 8 000 
zile/om nemotivate, 1 141 
zile/om învoiri, 
un număr ridicat 
de certificate de boală, 
con edii medicale pentru 
accidente și obligații.

Dialogul cifrelor eviden
țiază adevărul de necon
testat, practic, dacă luăm 
în considerare media zil
nică de producție planifi
cată, mina a stat... 46 de 
zile, restanța actuală fi
ind acoperită, ba chiar de
pășită cu 578 tone de pro
ducția pe care ar fi reali
zat-o ab.entomahii, în- 
voiții și cei care au fost 
în obligații (am luat în 
calcul productivitatea mun
cii în cărbune). Că nerea- 
lizările constituie „opera" 
neatingerii productivită
ții planificate și indisci
plinei o dovedește o com
parație semnificativă. In 
anul .trecut au fost în ex- 

luării atmosferei de către 
U-E. Paroșeni, construi
rea unei case de cultură la 
Vulcan, dispensare medi
cale la Uricani și Vulcan, 
îmbunătățirea alimentă
rii cu apă potabilă a Văii 
Jiului. Un număr mare 

dintre propuneri sînt 
cuprinse în programele a- 
doptate de consiliile popu
lare și care se vor înfăp
tui pînă la sfîrșitul aces
tui an. In cadrul adunări
lor cetățenești, autentică 
tribună a democrației 
muncitorești revoluționa
re, au fost stabilite nu nu
mai programe de măsuri, 
ci și un climat de respon
sabilitate civică, de parti
cipare nemijlocită a oa
menilor muncii, alături de 
deputați, la procesul de 
concretizare a propuneri
lor. Prin participarea și 
cu contribuția directă a 
cetățenilor s-au realizat o 
serie de obiective social- 
culturale, edilitar-gospo- 
dărești (îndiguiri, locuri 
de agrement și spații de

Contabilizarea... scuzelor
ploatare cinci abataje, din
tre care unul nemecani
zat : în prezent sînt în 
producție șase abataje, trei 
beneficiind de avantajele 
tehnologiei mecanizate.
Cu un efectiv mai mic de
ci'. în acest an (cu 181 de 
oameni) colectivul a ex- 
tias în 1984 (primele 7 
luni), 331 233 tone de căr
bune, Cu 24 433 tone pes
te plan, ceea ce îi confe
rise titlul de fruntaș pe 
ramura minieră ; în peri
oada similară a acestui an 
restanțele sînt deosebit 
de mari. Cum condițiile 
tectonice și de mecanizare 
au rămas aproape identi
ce, firesc causa causo- 
rum rămîne factorul sub
iectiv, modul cum și-au 
făcut datoria minerii și 
meseriașii de la suprafață, 
maiștri și inginerii și, de 
ce nu, conducerea între
prinderii. In condițiile 
autoconducerii muncito
rești și autogestiunii, ale 
funcționării noului me
canism economic, care pun 

joacă pentru copii, repa
rații de trotuare, amena
jări de zone verzi etc) în 
toate localitățile. Munca 
patriotică desfășurată în 
perioada trecută din acest 
an însumează peste 39 mi
lioane lei, ceea ce sugerea
ză ce capacitate, ce dis
ponibilități creatoare au 
cetățenii dornici să con
tribuie la creșterea cali
tății vieții lor. Analizele 
întreprinse la fața locului, 
dialogul direct cu cetățe
nii și consultarea lor asu
pra programelor de acti
vitate au condus la per
fecționarea stilului șl me
todelor de lucru ale con
siliilor populare din Va
lea Jiului și, implicit, la. 
creșterea capacității lor de 
acțiune.

Dimensiunea și amploa
rea obiectivelor de dez
voltare economică și so
cială a municipiului nos
tru impun cu necesitate 
ca toate consiliile popu
lare să acționeze neabă
tut pentru mobilizarea de- 
putaților șî a tuturor oa
menilor muncii la îndepli
nirea exemplară, la toți 
indicatorii, a planului pe 
acest an și întregul cinci
nal pentru a asigura toate 
condițiile trecerii la în
făptuirea obiectivelor sta
bilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului.

pe prim plan eficiența și 
calitatea muncii, organul 
de conducere colectivă, co
lectivul oamenilor muncii, 
chiar și. comitetul de par
tid pe întreprindere, ce
lelalte organizații de ma
să și obștești n-au făcut 
decît să „analizeze" mai 
mult greutățile „obiecti
ve”, contabilizând, după 
cum am mai spus, scuze 
în favoarea nerealizării 
planului. Realitatea im
pune insă investigarea ei 
eu competență, minuți
oasă, și, ceea ce este ne
apărat necesar, măsuri ra
dicale privind schimbarea 
opticii, a stilului și meto
delor de munca, care să 
conducă nu numai la an
gajamente fesliviste, la 
promisiuni neonorate, ci 
la implicarea efectivă a 
întregului potențial de 
muncă al colectivului, ca
pabil de performanțe no
tabile, precum cele reali
zate în primele șapte luni 
ale celui de-al patrulea an 
al cincinalului. Numai

In folosul 
obștii

De mai multă vreme, ce
tățenii din strada M. Kogăl- 
niceanu Petroșani se confrun
tau cu un neajuns de ordin 
gospodăresc. Degradat de in
tensitatea unui transport 
greu, de patina timpului 
scurs de-a lungul mai multor 
decenii, podețul existent în 
dotarea străzii ajunsese im
practicabil, îptr-o avansată 
stare de deteriorare. Era în
fundat și canalul pe porțiu
nea de sub construcția po
dețului, din care cauză apa 
se scurgea, în acest punct, 
în grădinile și curțile cetățe
nilor din vecinătate.

Receptivi la sesizările repe
tate ale comuniștilor, ale ce
tățenilor, biroul organizației

DIN SCRISORILE 
SOSITE LA REDACȚIE

de bază nr. 2 cai tier Petro
șani a intervenit Io Consiliul 
popular municipal, la gospo
darii orașului pentru rezolva
rea problemei.

Ziua de 28 august a mar
cat această rezolvare Mobi
lizați de organizația de par
tid din cartier, comuniștii 
Alexandru Jianu, Francisc Ho- 
bosky, luliu Vizsnovschi și al
ții, cărora li s-a alăturat Eu. 
gen Aradi, membru O.D.U.S., 
au trecut la acțiune. Au de
molat construcția veche a 
podețului, iar cu sprijinul gos
podarilor consiliului popular, 
care au. asigurat mijloacele 
materiale și de transport, au 
dus la fața locului un tub 
metalic necesar reamenajării 
porțiunii de canal de sub po
deț. După 8 ore de muncă 
spornică, prestată în folosul 
obștii, grupul de cetățeni (cu 
toții oameni în vîrstă, pensio
nari) au terminat lucrarea de 
înnoire a podețului. Un act 
de conștiință civică demn de 
luat ca exemplu, de urmat.

loan CIUR, 
corespondent

întronîndu-se o disciplină 
fermă, adoptîndu-se solu

ții tehnice moderne, adap
tate la condițiile de- zăcă- 
mînt, accentuîndu-se im
portanța indicatorului- 
pîrghie de creștere a pro
ducției — productivitatea 
muncii, acțiunea de re
dresare va fi încununată de 
succes. Aceste aspecte 
trebuie să figureze pe or
dinea de zi a comitetului 
de partid pe mină, a fo
rului muncitoresc de auto- 
conducere și a celorlalte 
organisme ale democrați
ei muncitorești; fiecare 
comunist, fiecare om al 
muncii de la I.M. Live- 
zeni tire obligația să pună 
umărul și inteligența teh
nică c j multă dăruire pen
tru redresarea întregii ac
tivități. Prin și pentru el, 
acest colectiv minier tre
buie să se mobilizeze e- 
xemplar, să onoreze prin 
fapte demne de consem
nat, încrederea și atenția 
de care se bucură, să-și 
aducă obolul cu entuziasm 
și eficiență la asigurarea 
bazei energetice a țării.

INVITAȚI de Televizi
unea Română pentru a fi 
înregistrați, pionierii ca
re au realizat dansul te
matic „Tainele adîncuri- 
lor" (coregrafia: Nicolae
Zăblău) au plecat aseară 
la București. Formația este 
pregătită de învățătoarea 
Maria Vîlceanu.

PENTRU a asigura 
conducerea modernului 
proces tehnologic de fa

bricație în noua instalație 
de fire celulozice, care în 
curînd va începe să pro
ducă, la I.F.A. „Vîscoza" 
Eupeni au fost repartiza
te în acest an 18 cadre cu 
pregătire tehnică superioa- 
oară în diverse speciali
tăți. (V.S.)

TEATRU. In perioada 
6—21 septembrie Teatrul 
de stat din Petroșani or
ganizează în localitățile 
Văii Jiului o suită de spec
tacole cu piesa „Miliona
rul sărac" de Tudor Po
pescu, fiind și ultimele 
reprezentații pentru po

sesorii de abonamente.
EXAMENE în școlile 

profesionale. De astăzi și 
pînă în 8 septembrie se 
desfășoară examene în 
școlile profesionale care 
funcționează în Valea 
Jiului pe lingă licee. In 
primele zile arc loc exa
minarea medicală care se 
încheie cu probele de con
curs.

AU REÎNCEPUT, cu 
forțe proaspete și cu toa
tă atenția cuvenită, cursu
rile școlii de șoferi ama
tori. De acum ne vom în- 
tîlni din nou pe șosele cu 

viitorii conducători auto* 
însoțiți de instructori. 
(I.M.)

FOTO-AMBALAJE ? De 
cel puțin două luni la o 
unitate Foto (aflată în com
plexul Parîngul din car
tierul Aeroport) a Coope
rativei meșteșugărești „U- 
nirca" Petroșani este un 
geam spart, astupat cu 
ambalaje (probabil îm
prumutate). Situația are 
un haz deosebit: respecti
va cooperativă are și sec
ții de geamuri. Și, totuși, 
acest provizorat trebuie 
încheiat. Dar cînd ?

LA SEDIUL Casei pen
sionarilor din Petroșani se 
mai primesc, .zilnic, în
scrieri pentru excursia cu 
autocarul în localități din 
nordul țării. Excursia este 
programată pentru zilele 
de . 18—22 septembrie. 
(V.S.)

STOP RISIPEI. Sînt 
luni de zile de cînd în fa
ța blocului de garsoniere 
de lîngă Centrul Militar 
municipal o țeava de apă 
potabilă curge nestinghe
rită, creînd în jur o ade

vărată mlaștină. Invităm 
factorii răspunzători să re
flecteze la sesizarea noastră 
pentru că, știm cu toții, 
apa potabilă este un bun 
de mare preț pentru a 
cărui economisire trebu
ie să acționăm eu operati
vitate și răspundere. (G.C.)

Rubrică realizată.de 
T. SPĂTARU
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Confruntarea bărbăteas
că, dură, cu muntele nu 
presupune numai succese. 
Dimpotrivă, iși amintește ti- 
nărul șef al sectorului V de 
Io I.M. Petrila, sing. Adrian 
Mingyart, spre exemplu, pe 
stratul VI, complexul lor 
mecanizat, pentru strate 
subțiri, cu înclinare mare, 
n-a dat rezultate. Alții l-ar 
fi abandonat, vorba aceea, 
amortismentele să treacă, 
dar revizuit, reciclat în stra
tul IV, utilajul o atins ran
damente de 12 tpne, media 
variind între 8 și 9 tone pe 
post. Șeful de brigadă loan 
C. Radu, promotorul meca. 
nizării, face parte din cate
goria ambițioșilor, cînd nu 
s-a descurcat, nu s-a sfiit 
să ceară sprijinul specialiș-. 
tilor de la I.C.P.M.C., 
al m e s e r i a ș i I o r de la 
I.P.S.R.U.E.E.M.P. Ortacii săi 
s-au deprins astfel cu teh. 
nico, acum o stăpînesc, re
zultatele confirmă acest lu
cru. De fapt, întregul co
lectiv al sectorului dă dova
dă de o înaltă responsabili
tate politică, de angajare 
exemplară.

- In martie, datorită ier
nii grele și condițiilor difi
cile de exploatare - nu 
avem un siloz-tampon, de
pindem de fluxul de tran
sport al întregii mine, am

înregistrat un minus de 2500 
tone de cărbune. Colectivul 
a hotărît și a întreprins mă
surile necesare pentru im
pulsionarea și eficiența ac
tivității - mai buna organi
zare a muncii, aprovizionare 
ritmică, înlăturarea defec
țiunilor de la fluxul de 
benzi, revizii și reparații de 
calitate.

lacob, Arpad Siklodi, Con
stantin Chiriac, loan Bo
ghiu și loan Fulop nu s-au 
lăsat mai prejos, dimpotrivă, 
după primele opt luni de 
activitate au raportat un 
plus de 180 ml.
- Avem o puternică or

ganizație de partid, remar
că mî'ndru tehnicianul 
topograf loan Cesă-
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Practic, măsurile releva
te de șeful de sector au 
fost rodul gîndirii tehnice 
nu numai a conducerii, ci 
au pus in valoare pricepe
rea și spiritul de inițiativă 
al multor maiștri, mineri, 
lăcătuși, electricieni etc. 
Astfel, maistrul electrome
canic Toader Lozonschi a 
propus, în locul agrafării, 
vulcanizarea benzilor de 
transport. Cupoanele lungi 
au rezistat mult mai bine, 
fiindcă Titus Cenușe și Ion 
Medvedschi sînt vulcaniza- 
tori de elită. Au săltat 
spectaculos producțiile din 
abatajele cameră conduse 
de Constantin Cosma, Radu 
Nica, Gheorghe Duca, pre
gătirile, prin ortacii lui Al.

uan, secretarul ' de par
tid, fiecare al doilea om al 
muncii este comunist. Cine 
tebuie să pună ordine în 
„ograda" noastră, dacă nu 
noi ?

Linie de front există, per
spectiva, dacă investițiile 
ajung cu galeria transver
sală de la orizontul minus 
100 la stratul VII, se con
cretizează în intarea în 
funcțiune, incă de la înce
putul anului viitor, a unor 
noi abataje in stratele VI 
și VII.

— Revirimentul n-a fost 
deci o întimplare, conclu
zionează maistrul Lozonschi, 
un veteran al mineritului. 
Măsurile bine gîndite, înde
plinite exemplar, au

urmate de depășirea pla
nului.

In iulie plus 550 tone, în 
august, plus 1 560, septem
brie respectă progresia, au 
mai rămas de recuperat 
doar 500 de tone din res
tanța din primăvară. Tine
rețea, predominantă, a în
gemănat entuziasmul virstei 
cu experiența veteranilor ; 
„știința" de a munci a a- 
pelat mai puțin la efortul 
fizic, cit Io gîndirea tehnică 
ce și-a demonstrat valențe
le de impulsionare a pro
ducției, atit în ceea ce pri
vește mecanizarea lucrări
lor din subteran, dar și flu
xul tehnologic clasic. Cu 
alte cuvinte, minerii și cei
lalți meseriași, cadrele teh
nice au acționat ca adevă- 
rați proprietari, producători 
și beneficiari ai muncii lor, 
convinși fiind că realizările 
sînt determinate in primul 
rînd de calitatea muncii lor. 
Și, așa cum sublinia secre
tarul organizației de partid, 
n-au așteptat ajutoare din 
altă parte, ci și-au făcut 
singuri ordine în propria 
„ogradă", adică acolo un
de au nu numai obligația, 
dar și înalta responsabili

tate socială de a-și îndeplini 
sarcinile încredințate, anga
jamentele asumate.

Ion VULPE

Despre* Adrian 
Stroici sîntem siguri, ci
titorii noștri nu au cum 
să cunoască amănunte. 
Este încă ceea ce numim 
o speranță a culturii mu
zicale a Văii Jiului. Stu
dent actualmente In a- 
riul II al Conservatorului 
de muzică „Ciprian Po- 
rumbescu" din Bucu
rești — secția compoziție 
muzicală — Adrian 
Stroici este considerat u- 
nul dintre talentele șco
lii noastre componistice, 
fiind apreciat la justa 
valoare atît în cadrul 
clasei de compoziție mu
zicală condusă de Ana- 
tcl Vieru, cît și în cena
clul tinerilor compozi
tori de pe lîngă Uniu
nea Compozit >nlor și 
Muzicologilor din R.S.R. 
Ne-a vizitat recent la 
redacție.

— Care sînt ultimele 
creații ale tînărului com
pozitor Adrian Stroici ?

— „Balada pentru vi
oară și pian", „Dans ro
mânesc pentru violon
cel și pian", o „Suită 
pentru pian" și „Varia- 
țiuni pentru pian".

— Te preocupă creația

cu caracter cameral !...
— Da. Și în prezent 

lucrez la un „trio" pen
tru pian, vioară și violon
cel. In muzica de cameră 
mă exprim artistic cel 
mai bine. Cel puțin deo
camdată I Se poate les
ne observa apartenen
ța la filonul muzical fol
cloric. In lucrările instru
mentale ca și într-un dip
tic coral am căutat să- 
mi fundamentez un lim
baj muzical propriu, a- 
vînd, ca punct de porni
re nesecatul folclor mu
zical românesc.

— Proiecte ?
— Să-mi închei studi

ile muzicale cu o simfo
nie, să aprofundez lim
bajul muzical modern și 
mai cu seamă să revin 
aici în Petroșani, unde 
am învățat primele note 
muzicale și unde am a- 
tins clapele pianului pen
tru prima dată, să con
tribui cu toate forțele la 
viața muzicală a muni
cipiului, la îmbogățirea 
orizontului cultural al 
minerilor, al oamenilor 
muncii.

pe cant.

Al. IIORATIU

SIMO MINODORA, Lu- 
peni : Nu ați procedat legal 
lăsind o cerere la. unitate 
și plecînd în concediu fără 
să cunoașteți dacă v-a fost 
sau nu aprobată. Concediul 
de odihnă se acordă pe 
bază de programare și nu
mai in situații de excepție, 
conducerea unității puțind 
schimba programarea făcu
tă la sfirșitul anului ante
rior, iar pentru nevoi per
sonale numai dacă intere
sele serviciului o permit. In 
situația prezentată unitatea 
este obligată să vă com
penseze in bani concediul 
de odihnă calculat, propor
țional cu timpul lucrat pină 
la încetarea activității. Se 
scade din concediul de o- 

dihnă, astfel calculat, numă
rul de zile de absențe ne
motivate, dacă este cazul, 
precum și zilele de conce
diu fără plată dacă se de
pășesc 30 de zile Regle
mentarea concediului de 
odihnă este cuprinsă in Le. 
gea nr. 26/1967.

GABOR DUMITRU,

juridic
peni : Scrisoarea dv. nu este 
prea clară, dar se înțelege 
totuși că vă interesează si
tuația altor persoane (pro
babil colegi de muncă) fă
ră să specificați despre cine 
anume vă interesați. Este 
mai corect, cînd doriți răs
punsuri pe probleme de le
gislație, să vă intereseze 
situația personală, abia a. 
poi alte aspecte și numai 
cînd aveți toate datele des
pre cele relatate. In pro
bleme de încadrare și retri
buire puteți solicita lămuriri 
de la compartimentul de 
specialitate din unitatea ca
re vă cunoaște 
personală.

TOI ILINCA, 
Intrucît în cele 
sori ne prezentați cu totul 
diferit situația, nu știm care 
este adevărul și ca atare vă 
i-ndrumăm să cereți lămuriri 
de la Oficiul pentru Proble
me de Muncă și Ocrotiri 
Sociale.

Nu-ți trebuie cine știe 
ce spirit de observație 
'pentru a surprinde la cine
matograful „Parîngul" din 
Petroșani două situații, cel 
puțin ciudate Pentru a a- 
junge la locurile indicate 
pe bilete era cît pe-aci să 
cădem din pricina unui 
obstacol de care ne-am 
împiedicat. Deteriorat,
parchetul întinde specta
torilor tot felul de capca
ne. E de mirare pentru 
că acest cinematograf este

în timpul 
unui film

< c llie ȘERBAN, 
jurist«

Desen de Rad u IATClJ
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Recent, colectivul de oa
meni ai muncii din prepa- 
rațiile Văii Jiului, prin gri
ja conducerii I.P.C.V.J. și 
cu ajutorul cadrelor me
dicale, a fost supus unui 
amplu control medical pen
tru depistarea eventualelor 
îmbolnăviri în timp. După 
cum ne explică președinte
le comitetului sindicatului 
pe întreprindere, tovarășul 
Stclian Corobea, acțiunea, 
pe lingă caracterul preven
tiv, are și un pronunțat Ca
racter stimulator pentru 
oamenii muncii din prepa- 
rație, deoarece oamenii ca
re sînt suspecți de even
tuale îmbolnăviri profesio
nale, vor avea posibilitatea 
să beneficieze de un trata
ment adecvat 
stațiunile 
ee din țară, 
stabilită în 
ritelc pe care le are 
procesul de producție. Du
pă cum ne asigură intcrlo- 
utorul nostru, incă in
ia aceasta primele sori;

vor pleca, deja, in '■t.-ițiu- 
nile stabilite, unde sub 
asistență medicală compe
tentă vor beneficia de Un 
tratament adecvat. Această 
măsură ca și altele cu ea- 

în 
se consti- 
elocventă

e a gri
pe care

nefamiliști 
dar, depistat 
unui control 

Siinion 
imediat

că- 
din 
eu 
de

Mateiași 
în fața 
judecată, 
domiciliu 
i patru 
prilej de 

criteri-

raeter
uliul

și gratuit în 
balneoclimateri- 

înth-o ordine 
funcție de me- 

în

DEPARAZITARE
Se oploșise într-un 

min de 
Uricani, 
prilejul 
rutină, 
a ajuns
completului de 
care i-a fixat 
temporar pentru 
luni, după gratii, ] 
meditație asupra 
ilor de apreciere a valorii 
umane în societatea noas
tră. Căminul de nefami- 
liști amintit este de acum... 
deparazitat.

GUST
Intrupînd 

-personaj al 
Creangă, Marin 
din Calicea Mare, a 
surprins, recent, în 
agro-alimentară din 
ședința municipiului nos
tru, avînd asupra sa nu 
mai puțin de 74 franzele. 
Tot astfel, Nicolae Con
stantin din Ișalnița șiDră- 
gostina Daj din Pui se 
aprovizionaseră cu 36, 
respectiv, II franzele. In 
buzunarul lor a dospit a-

mai paguba, întrucît au 
încălcat pi evede-'lle 
crețului nr. 306/lchl.

OPERAȚIUNI 
CONTABILE 

control asupra 
încredințate 

Suciu, de

De-

ges-
lui 
Ia 
a 

in-

AMAR
un cunoscut 

basmelor lui
Falfoni, 

fost 
piața 

«re-

Notă

Un 
tiunii 
Liviu 
I.A.C.C.V.J. Petroșani, 
descoperit plusuri la 
stalațiile sanitare și minu
suri la rechizite. Firesc, 
adică așa cum prevede le
gea, plusul a fost înregis
trat, iar minusul... impu
tat.

PROVERB
Verginica Oprîța Sima 

oferise spre vânzare unor 
amatori de chilipiruri din 
Petrila bijuterii de aur, 
vânzarea și specula o- 
bieetclor din metal pre
țios fiind, interzise prin 
lege. Acum se adevereș
te vorba rum că liberta
tea și cinstea sînt mai 
de preț dorit tot aurul din 
lume.

încă nou, nu are mai mult 
de doi ani de cînd funcți
onează. ~ 
tă, gospodărită 
instituție de cultură 
lesne de constatat, 
început și filmul, 
captivant, așa cum 
„Vulcanul". Eram 
tînără ce ronțăia 
țe cu hărnicie, demnă de 
o cauză mai bună, împre
ună cu junele însoțitor, 
Aruncau cojile pe jos, ca 
și cum ar fi fost pe cîmp. 
A trebuit să-i rog să 
ceteze. 
chipuri 
t răstind 
portarii

cultură. Preocupările 
acest soi se integrează 
ceea ce numim educa
și cum este perfectibi- 
educația poate fi făcu- 

opinia spec- 
pejspnalul 

ar fi ne-
>i pe 
pe în- 
gînduri 

aproape

Cum este îngriji- 
această 

este 
Dar a 
unul 
este 

lingă o 
semin-

rog
Amîndoi 
frumoase, 

cu urîțenia ■ 
lor într-un

în- 
aveau 

con- 
com- 
lăcaș

de 
de 
în 
lie.
lă,
tă cu folos de 
tatorilor. Iar 
cinematografului 
eesar să vadă sala 
lumină, nu numai 
tuneric. Astfel de 
m-au frămîntat,
două ore, la cinematogra
ful „Parîngul". ,('1\S.)

social înfăptuite
I.P.C.V.J. 
într-o 

r e s i 
statornice 

conducerea întreprinderii, 
societatea noastră, o poar
tă pentru satisfacerea tu
turor nevoilor oamenilor 
muncii.

Călătorului care tre
ce pe lingă modernul mo
tel „Gambrinus" nu-i este 
deloc greu s” identifice 
această unitate. Și nu 
neapărat datorită am
plasării sale, dominînd 
înălțimile pitorești ale 
împrejurimilor. Cît mai 
• des unui nedorit și ne- 
'.lospodărese reper lumi
nos. care lasă o pată de 
întuneric pe grija pen-

Păgubitoare „concurență" 
tru gospodărirea 
giei electrice, 
re care face | 
obligațiile de 
ale personalului 
lucre, 
motel 
care 
ta 
le.

ener- 
preocupa- 

partc din 
' serviciu 

bare 
respectivul 
>on secvență 
consecven- 

cu .arc i'ăsaie soare- 
în miezul zilei pot fi 

ăzute becuri aprinse, 
„jalonînd" păgubitor con
turul construcției. Chiar

iză in
Cu o 

copiază 
care

că nu înțelegem 
vestei risipe, 
plină noapte — 
au aceste becuri 
doar motelul nu 
transatlantic, 
să-și semnaleze 
—, cu atit mai 
lumina zilei,
cei de aici și-au 
să „concureze" 
soarelui ? 
gubitoare

rostul a-
Xici in 
ce sens 
aprinse, 
este un

’ nevoit 
poziția 

mult Ia
Sau cumva 

propus 
lumina 

Inutilă și pă-
concurență 1

i
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Ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.H
(Urmare din pag. 1)

h' V
ț Ciar și creșterea răspunderii personalu- 
lui de conducere și a personalului teh
nic, economic și de altă specialitate în 
realizarea planului de producție pentru 
export și a planului de producție 
în industria' extractivă. Potrivit preve
derilor decretului, personalul de conduce
re din unitățile economice, centrale, mi
nistere, celelalte organe centrale și con
silii populare, precum și personalul teh
nic, economic și de altă specialitate cu 
atribuții în realizarea planului la ex
port și a exportului din aceste unități, 
Care depășesc planul producției pentru ex
port și realizează exportul, beneficiază, 
lunar, de o primă de export de pînă la 
20 la sută din retribuția tarifară, calcu
lată în raport cu procentul de depășire a 
planului producției de export. De aseme
nea, se stabilește acordarea unei prime 
lunare de pînă la 10 la sută din retribu- 
Iia tarifară, pentru personalul din unități- 
e din industria extractivă care depășesc 

planul de producție la cărbune, țiței, mi
nereuri neferoase, în raport cu procentul 
de depășire realizat.

In același timp, se prevăd penalizări cu 
circa 2 la sută din retribuția tarifară pen
tru fiecare procent de nerealizare a pla
nului — atît pentru personalul din sec
torul producției pentru export, cit și pen
tru cel din industria extractivă. Aceste 
măsuri de întărire a răspunderii pentru 
Realizarea planului se aplică deopotrivă și 
miniștrilor, celorlalte cadre din conduce
rea ministerelor, altor organe centrale și 
consiliilor populare, precum și viceprim- 
mini.ștrilor care coordonează activitatea 
Prganelor respective.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
prevederile cuprinse în proiec
tul de decret, care se dă publicității.

In același spirit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidu
lui, a cerut să se stabilească măsuri con
crete cu privire la întărirea răspunderii 
întreprinderilor pentru asigurarea pro
ducției cu contracte, atît pentru piața in
ternă, cit și pentru export. De asemenea, 
■ cerut să se perfecționeze sistemul de 
Stimulare pentru reducerea consumuri
lor de materii prime, materiale și ener
gie. precum și pentru introducerea de 
tehnologii noi, de mare eficiență în pro
ducție, precizîndu-se, totodată, că între
prinderile care nu se încadrează în con
sumurile stabilite și le depășesc, să su
porte aceste depășiri prin diminuarea 
fondului de participare la beneficii. Toa
te aceste perfecționări vor fi aplicate, în 
mod corespunzător, și în sectorul de in
vestiții, urmînd să intre în vigoare încă din 
trimestrul IV al acestui an.

In continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a dezbătut și aprobat Programul pri

vind dezvoltarea econom ico-socială în 
profil teritorial pe anii 1986—1990. 
Ansamblul de măsuri cuprinse în acest 
important document asigură înfăptuirea, 
în continuare, a prevederilor Programu
lui național de sistematizare a teritoriu
lui și localităților urbane și rurale, con
tinuarea procesului de repartizare rațio
nală a forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării, astfel îneît, în 1990, să 
se asigure, în toate județele, un volum de 
activitate economică pe locuitor de cel 
puțin 80 000 lei anual și un grad sporit 
de ocupare a populației, valorificarea su
perioară a potențialului industrial creat 
și a resurselor existente în toate zonele 
țării.

In legătură cu prevederile din acest pro
gram privind creșterea gradului 
de u r b a n i z a r e, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat, necesitatea ca a- 
ceasta să se realizeze nu pe seama con
centrării și aglomerării populației în 
mari așezări urbane și orașele existente, 
ci prin ridicarea generală a nivelului de 
urbanizare a comunelor și centrelor agro
industriale, prin dotarea acestora cu tot 
ceea ce este necesar pentru asigurarea u- 
nor condiții de muncă și de viață cît 
mai apropiate de cele de la orașe.

A fost, de asemenea, dezbătut și apro
bat Programul privind dezvoltarea indus
triei mici în anii 1986—1990. Bazat pe 
orientările și sarcinile ce decurg din ho- 
tărîrile celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului, din indicațiile secretarului ge
neral al partidului, acest Program stabi
lește ca, în scopul mai bunei aprovizio - 
nări a populației, industria mică să-și 
dubleze, pînă în anul 1990, volumul pro- 
ducției-marfă industrială, asigurînd ast
fel în fiecare județ cel puțin 8 000 lei pe 
locuitor. Pejitru înfăptuirea acestor o- 
biective, în perioada următorului cinci
nal se va acționa cu mai multă fermita
te pentru dezvoltarea resurselor energeti
ce și combustibililor locali — microhidro- 
centrale, biogaz, energie solară și a vîn- 
tului —, economisirea și refolosirea ener
giei secundare, dezvoltarea bazei de ma
terii prime locale, creșterea și diversifica
rea producției de obiecte de uz casnic, u- 
nelte pentru agricultură și grădinărit, a 
producției artizanale. De asemenea, se va 
acorda o atenție sporită dezvoltării rețelei 
unităților și' atelierelor pentru prelucra
rea și confecționarea articolelor din pie
le, blănuri și țesături, creșterea și diver
sificarea producției de conserve și alte 
produse care valorifică superior sursele 
de materii prime locale. Se va asigura 
specializarea unor unități și secții de 
producție ale industriei mici pentru rea
lizarea de produse destinate exportului, 
de nivel calitativ superior. In cadrul șe

dinței, a fost subliniată necesitatea dez
voltării micii industrii de produse ali
mentare și preparate culinare, prin care 
să se asigure o mai bună satisfacere a 
cerințelor populației, în condiții civiliza
te.

Comitetul Politic Executiv a discutat în 
continuare Programul special privind 
prestările de servicii pentru populație în 
cincinalul 1986—1990, care asigură prin 
prevederile sale, ridicarea pe o treaptă 
superioară a acestei activități, în scopul 
satisfacerii în condiții mai bune a ce
rințelor oamenilor muncii. Volumul pre
stărilor de servicii pentru populație ur
mează să crească, în 1990, de 2,3 ori fa
ță de nivelul prevăzut pentru acest an, 
cu un ritm mediu anual de 17,8 Ia sută, 
superior celui stabilit prin Directivele 
Congresului al XIII-lea al partidului. A- 
ceste prevederi țin seama de dezvoltarea 
de ansamblu a economiei naționale, de 
creșterea nivelului de trai și de ridica
rea continuă a calității vieții. Programul 
conține sarcinile ce decurg pentru 
UCECOM, CENTROCOOP, Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, con
siliile populare pentru folosirea mai efi
cientă a capacităților existente, dezvolta
rea și diversificarea prestărilor de ser
vicii, ridicarea calității acestora, folosirea 
în mai largă măsură a unor materii pri
me și materiale din resurse locale.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
toate aceste trei programe să fie puse în 
dezbaterea apropiatului Congres al con
siliilor populare.

In continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a dezbătut și aprobat Raportul pri
vind îmbunătățirea activității de tran
sport maritim. Pornind de la faptul că 
în transporturile navale — ca, de altfel, 
și în celelalte sectoare ale transporturilor 
— s-au manifestat lipsuri serioase, au 
fost încălcate normele de ordine și disci
plină obligatorii 'pentru acest important 
sector al economiei naționale, Comitetul 
Politic Executiv a apreciat ca nesatisfăcă
toare activitatea Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor, a conducerii 
acestuia — și a cerut să se ia de urgen
ță măsuri care să asigure îmbunătățirea 
radicală a muncii și îndeplinirea în cele 
mai bune condițiuni a sarcinilor ce revin a- 
cestui sector. Măsurile ce urinează să fie 
luate trebuie să ducă Ia îmbunătățirea 
organizării și conducerii flotei noastre 
maritime, a normelor de operare a nave
lor în porturile românești, la reducerea 
duratei de staționare a vaselor la opera
țiunile de încărcare-descărcare, prin e- 
fectuarea acestor lucrări într-un timp 
care să se situeze la nivelul celor mai 
bune realizări pe plan mondial, asigura
rea folosirii la maximum a capacității 
flotei naționale. Măsurile stabilite au în 

vedere, crearea condițiilor care să asigu
re, pînă în 1990, potrivit prevederilor Di
rectivelor Congresului al XIII-lea. — 
transportul cu nave românești a circa 80 
la sută din volumul mărfurilor de co
merț exterior ce se va derula în traficul 
maritim.

In legătură cu problemele activității 
din transporturi, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a cerut ca acestea să fie larg 
dezbătute în cadrul Consiliului de con
ducere al ministerului, cu întregul activ 
de partid din acest sector, în vederea li
chidării, într-un timp cît mai scurt, a 
tuturor lipsurilor și deficiențelor exis
tente. Secretarul general al partidului a 
subliniat importanța deosebită a intensi
ficării muncii politice și educative în rîn- 
durile oamenilor muncii din transporturi 
și a cerut organelor și organizațiilor 
de partid, organizațiilor de tineret, sin
dicatelor să prezinte programe concrete 
în această privință. S-a cerut să se a- 
corde o atenție specială recrutării, pre
gătirii și ridicării nivelului profesional și 
politic al tuturor celor care își desfă
șoară activitatea în domeniul transportu
rilor, astfel îneît aceștia să corespundă 
pe deplin înaltelor exigențe și răspun
deri ce revin acestui sector deosebit de 
important al economiei naționale.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
și aprobat apoi Raportul privind evoluția 
prețurilor și tarifelor în semestrul I 
1985. S-a constatat că, în perioada res
pectivă-s-a' intensificat controlul asupra 
stabilirii și respectării prețurilor în eco
nomie, ceea ce a făcut ca indicele prețu
rilor cu amănuntul să fie realizat sub 
limita minimă planificată, iar cel al 
prețurilor de producție în industrie și al 
prețurilor produselor agricole să se situe
ze în limitele planificate pentru anul 
1985. Pentru asigurarea, în continuare, a 
stabilității prețurilor. Comitetul Politic 
Executiv a cerut ministerelor economice, 
organelor financiare și de prețuri să in
tensifice acțiunile pentru aplicarea măsu
rilor stabilite și găsirea de noi căi de 
reducere a costurilor în vederea realiză
rii prevederilor de plan. S-a cerut Comi
tetului de Stat pentru Prețuri să-și in
tensifice controlul la stabilirea și aplica
rea prețurilor, asigurînd astfel ca prețu
rile produselor noi să se încadreze strict 
în nivelul de prețuri existente:

In continuarea lucrărilor, Comitetul 
Politic Executiv a aprobat componența și 
mandatul delegației Republicii Socialiste 
România la cea de-a 40-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de partid și 
de stat.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
Construcția de mașini este 
una dintre cele mai dinamice 
ramuri ale economiei națio
nale sovietice, ale cărei rit
muri înalte de dezvoltare se 
vor menține și în viitor. După 
cum transmite agenția TASS, 
în cel de-al Xll-lea cincinal 
sovietic — 1986 — 1990 — pen
tru dezvoltarea acestei ramuri 
se preconizează investiții du
ble față de actualul cincinal. 
Se are în vedere, în primul 
rînd, aplicarea în practică a 
cuceririlor tehnico-științifice, 
preconizată, de altfel, la în
treaga economie națională a 
U.R.S.S.

Dezvoltarea dinamică a 
construcțiilor de mașini este 
Ilustrată și de statistici. Dacă

TOKIO 4 (Agerpres). — O 
reuniune a reprezentanților 
opiniei publice japoneză și 
americană a avut loc în ora
șul nipon Osaka, în cadrul 
acțiunilor antirăzboinice din 
cele două țări. Au participat 
studenți și cadre didactice de 
la instituțiile de învățămînt 
superior din cele două țări. 
S-au relevat importanța adu
cerii la cunoștința opiniei pu
blice a urmărilor catastrofale

Știri din țările socialiste
în perioada 1940—1984 pro
ducția industrială sovietică a 
crescut de 24 de ori, indus
tria constructoare de mașini 
a sporit de 125 de ori. Pen
tru cincinalul următor, preci
zează TASS, se preconizează 
ca noile tipuri de mașini, ce 
vor încorpora cuceririle revo
luției științifice și tehnice, să 
aibă o pondere de 2—3 ori 
mai mare față de generația 
actuală, cu o productivitate 
de 1,5—2 ori superioară actu
alelor instalații și utilaje.

☆
BUDAPESTA 4 (Agerpres). 

-- în cursul actualului cinci
nal, în R.P. Ungară se va a- 
corda o atenție deosebită 
modernizării transportului fe
roviar și electrificării princi

Acțiuni în favoarea
ale bombardamentelor atomi
ce asupra orașelor Hiroshima 
și Nagasaki de acum patru 
decenii, necesitatea organiză
rii unor simpozioane și a 
altor acțiuni antinucleare.

BUENOS AIRES 4 (Ager
pres). — In capitala Argenti
nei — Buenos Aires - s-au 
deschis lucrările conferinței 
internaționale cu tema „Ame
rica Latină și rolul ei în pre- 
întîmpinarea unei catastrofe. 

palelor magistrale. Astfel, 
anul trecut au fost electrifi- 
cați aproximativ 100 km de 
căi ferate și au fost pregătiți 
pentru electrificare încă 250 
km. In cursul cincinalului se 
va încheia acțiunea de elec
trificare a uneia dintre cele 
mai aglomerate și lungi linii 
ferate din țară — Budapesta 
- Pecs. O dată cu darea in 
folosință a acesteia, pînă la 
sfîrșitul anului curent, peste 
o pătrime din totalul liniilor 
ferate ungare vor funcționa i 
cu ajutorul energiei electrice. 
De asemenea, se vor efectua 
lucrări de modernizare a li
niei care unește stația Za- 
gonj cu zonele centrale ale 
țării.

păcii
nucleare". La acest forum, 
inițiat de Consiliul Mondial 
al Păcii, participă reprezen
tanți din peste 30 de țări ale 
continetului latino-american, 
din Europa, Asia și Africa. 
Vor fi analizate probleme pri
vind consolidarea și intensi
ficarea acțiunilor în favoarea 
păcii și dezarmării, precum și 
situația din America Centrală 
și regiunea Caraibilor.

7 No- 
în 

Uni- 
I’arîn- 
vinde

PETROȘANI — 
iembrie: Aventuri 
Marea Nordului; 
rea: Fapt divers; 
gul: Fata care
flori.

PETRILA: Proba de
microfon.

LONEA: Vraciul, I—II. 
VULCAN — Luceafă

rul: Adela.
LUPENI — Cultural: 

Sandokan, tigrul Mala- 
yeziei.

URICANI: A treia fa
ță a monedei.

N.R. Eventualele 
dificări intervenite 
programarea 
parțin I 
nematografice 
Hunedoara.

mo- 
în 

-—a filmelor a- 
Intreprinderii Ci- 

Județcne

TV

20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea în e- 

conomie.
20,35 Invitație în studio

urile Radiotelevizi- 
unii (color).

21,05 Memoria documen
telor (color).

21.20 Serial științific 
(color).
„Planeta vie".

21,50 Telejurnal.

Mica publicitate

Vulcan, 
bloc 48, 

ora

VIND Dacia 1310, 1700 
km la bord, preț convena- 

' bil. Informații, 
strada Dorobanți 
sc. I, ap. 3, după 
16. (1901)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dan- 
dea Daniela, eliberată de 
Spitalul Municipal Petro

șani. O declar nulă. (1903)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Mag
ANUNȚURI

SOȚIA, părinții, frații, cumnații și nepoții a- 
nunță cu adîncă durere încetarea din viață după 
o lungă și grea suferință a celui care a fost 

Ing. DUMITRAȘ IOAN
Funeraliile vor avea loc în ziua de 6 septem

brie, ora 15, de la domiciliu.
Va rămîne veșnic în amintirea noastră. (1904)

UN ultim omagiu din partea familiei Blag, ce
lui care a fost un bun prieten

Ing. DUMITRAȘ IOAN
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (1906)

SOȚIA, fiicele, părinții, frații, cumnații și ne
poții anunță cu aceeași durere împlinirea unui an 
de la dispariția prematură a scumpului 

DRAGAN NICOLAE
Lacrimi și flori pe mormîntul lui. (1896)

SOȚIA, copiii și nora anunță împlinirea a pa
tru ani de la decesul scumpului lor

MOLDOVAN ION
Ii vom păstra o veșnică amintire. (1905)

Gavrilă, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă. 
(1902)

PIERDUT foaie de par
curs nr. 869272 pe nume
le Stoenescu Vasile, elibe
rată de I.C.F. Timișoara. 
O declar nulă. (1897)

PIERDUT contract 
închiriere nr. 915 pe 
mele Catalina Vasile, 
berat de E.G.C.E. Petrila. 
II declar nul. (1900)

de 
nu- 

eli-
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