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

PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-V&I

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, scretar general al Partidului Comunist Român, marți, 18 noiembrie, a ayut loc ședința Comitetului Politic Executiv al C.C, al P.C.R.In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat o informare în 
legătură cu întîlnirea de 
lucru a conducătorilor par
tidelor comuniste și mun
citorești din țările socialis
te membre ale CAER, care 
a avut loc la Moscova, în 
zilele de 10 și 11 noiembrie.Comitetul Politic Executiv â dat o înaltă apreciere activității desfășurate în cadrul întîlnirii de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, modului strălucit, principial, în care a prezentat poziția României socialiste în probleme
le deosebit de importante ce au făcut obiectul discuțiilor. Aprobînd întru totul aceste poziții, Comitetul Politic Executiv a subliniat că întreaga activitate desfășurată la întîlnirea de la Moscova de tovarășul Nicolae Ceaușescu corespunde intereselor fundamentale ale poporului român, ale dezvoltării socialiste a țării, este în de

plină concordanță cu ho- tărîrile Congresului al XIII-lea al P.C.R., cu politica promovată de partidul și statul nostru de largă conlucrare cu țările socialiste, cu toate statele, lumii, pe: baza principiilor egalității în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Comitetul Politic Executiv a subliniat că întîlnirea de lucru a conducătorilor partidelor’ comuniste : și muncitorești a prilejuit un schimb util de păreri în- tr-o serie de probleme importante privind dezvoltarea și perfecționarea în continuare a colaborării dintre țările participante, căile și modalitățile de a se pune mai bine în valoare posibilitățile largi pe care le oferă orînduirea socialistă, în interesul progresului economico- social al fiecărei țări, ăl ridicării, nivelului de trai aî popoarelor lor, al creșterii forței și prestigiului socialismului în lume.Comitetul Politic Executiv a evidențiat, de asemenea, importanța schimbului de păreri ce a avut loc în probleme actuale ale situației politice interna

ționale, în cadrul căruia a fost relevată necesitatea intensificării acțiunilor "țărilor socialiste, ale forțelor progresiste, ale tuturor popoarelor pentru o- prirea, cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, pentru lichidarea armelor nucleare și convenționale, pentru asigurarea păcii și securității internaționale.Comitetul Politic Executiv a exprimat, și cu acest prilej, hotărîrea Partidului Comunist Român, a României socialiste de a-și aduce în continuare întreaga contribuție la dezvoltarea colaborării cu țările socialiste, cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, la promovarea fermă a politicii de dezarmare, de destindere, colaborare și pace în întreaga lume.In continuare, Comitetul Politic. Executiv a aprobat 
activitatea delegației ro
mâne Ia ședința a 42-a a 
Sesiunii Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc, des
fășurată la București, în 
zilele de 3—5 noiembrie.S-a apreciat că delegația română a acționat în conformitate cu mandatul încredințat de conducerea
(Continuare în pag. a 4-a)
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în lumina sarcinilor trasate de tovarășul HICOUE CEAUȘESCU
la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R.

Modernizarea procesului tehnologic 
asigură ritmuri înalte de creștere a producțieiIntroducerea pe scară largă a-tehnicii noi în minele Văii Jiului a cunoscut, mai ales în ultimii ani, un salt spectaculos, în sensul că aproape nu există întreprindere minieră care să nu dispună de o bogată zestre tehnică.: complexe de susținere și tăiere mecanizată, combine de abataj de diverse tipuri, combine de înaintări în cărbune și în steril, fluxuri moderne de transport, cabinete de dispecerizare, stații de de- gazare și telegrizumetrice

etc. In felul acesta în mineritul Văii Jiului s-a materializat una dintre cele mai importante sarcini trasate de secretarul gc- neral al "partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și anume modernizarea, mecanizarea principalelor lucrări din subteran. Rezultatele obținute sînt elocvente. Minerii Văii Jiului, oameni receptivi la noutățile tehnice, au îmbrățișat cu căldură noile tehnologii de lucru cu utilaje moderne de mare productivitate.

In acest an, în medie, pe ansamblul combinatului au funcționat 26 de complexe de susținere și tăiere mecanizată, lungimea liniei de front echipată cu astfel de utilaje fiind mult superioară . celei din anul precedent. La nivelul unităților miniere, P.aroșeniul poate constitui cel mai edificator exemplu privind avantajele o- •ferite de mecanizarea corn -
Dorin GHEȚA

(Continuare în pag, a 2-a)

Răspunsul Văii Jiului la noua și strălucita inițiativă
de pace a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

DA UNANIM LA REFERENDUM!

Cu planul anual îndeplinit
Brigada Lupeni-Vaîea de Brazi a LA.C.M.M.

In aceste zile apropiate de 23 noiembrie, în întreprinderile și instituțiile din Valea Jiului se desfășoară ample manifestări politice și educative în cadrul cărora oamenii muncii, hotărîți să spună un DĂ răspicat la referendum, obțin noi și semnificative fapte de muncă în întrecerea socialistă. Despre acțiunile politico-organiza- torice care au loc în a- ceste zile ne-a oferit detalii tovarășul Romulus 
Dragoș, secretar al Comite
tului municipal de partid, 
președintele Consiliului 
municipal al Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste.— Asemenea, întregului nosțru popor, minerii, preparatorii, constructorii și energeticienii, toți oamenii muncii din Valea Jiului, profund atașați idealurilor de pace sintetizate în mod strălucit în inițiativele și demersurile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele României socialiste, își exprimă dorința fierbinte de a• trăi într-o lume eliberată de amenințarea distruge

rii și războiului. In întîm-. pinarea referendumului de la 23 noiembrie, în localitățile municipiului, în mari unități economice și instituții se desfășoară vi-, brante adunări ale oamenilor muncii în cadrul cărora este reliefată concepția clară și generoasă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, privind legătura indisolubilă din- xtre pace și dezvoltare. înfăptuind planurile și programele de dezvoltare a patriei în acest al optulea cincinal, oamenii muncii, tinerii își manifestă voința de pace priritr-un hotărît DA inițiativei de reducere cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare. Totodată, în instituții de cultură, în școli, licee, amfiteatre, au loc simpozioane, dezbateri și alte acțiuni care evidențiază atît semnificațiile noii inițiative a Românei socialiste, cît > și modalitatea de participa-
T. SPĂTARU

MINERI !
OAMENI Al MUNCII! 
CETÂTENI Șl CETAȚENE !

♦ Acționați cu abnegație și înaltă dă
ruire patriotică pentru înfăptuirea obiecti
velor dezvoltării multilaterale a patriei !

♦ Munca noastră va face dovada 
voinței neclintite a poporului român de 
a trăi intr-o lume a păcii !

întreprinderea de tricotaje

® In perioada care a trecut de la începu
tul anului, colectivul brigăzii a pus în func
țiune 22 de obiective de investiții miniere.

• Valoarea totală a lucrărilor de con
strucții și montaje peste prevederi este * de 
10 milioane lei.

• întregul spor de producție a fost reali
zat cu cheltuieli mai 
ductivității muncii.

mici, prin creșterea pro-

Incepîhd de. luni, 17 noiembrie, colectivul brigăzii nr. .4 Lupeni — Valea de Brazi a întreprinderii de antrepriză con-..- strucții și montaje miniere lucrează în contul anului, viitor. Acest harnic colectiv și-a realizat întreaga producție valorică de construcții și montaje prevă

zute pentru anul 1986. Fall o producției; suplimentară de 10 milioane lei. Este deosebit de semnificativ faptul, că întregul spor de producție a fost realizat în condiții de eficiență e-

ță de prevederile pe luni a fost realizată

(Continuare în pag. a 2-a)Stîlpi hidraulici peste prevederi nă parte din cantitatea de stîlpi a fost realizată prin recuperarea, recondiționa- rea și. reutilizarea pieselor de Schimb de la utilaje vechi. S-au evidențiat in. mod deosebit meseriașii din formația complexă coordonată de Nicolae Borbely, care și-au depășit lună de lună sarcinile- de plan, situîndu-se pe primul loc în întrecerea

Munca pașnică - dorință vie a 
colectivrășului Nicolae Ceaușescu, și-au exprimat, în cuvinte simple, dar izvorîte din a- dîncul inimii, deplina adeziune față de strălucita inițiativă â partidului și statului, nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pen-

e-Atmosferă vibrantă, plină adeziune și puternică însuflețire, profund devotament patriotic, acestea au fost caracteristicile e- sențiale ale adunării oamenilor muncii pentru pace și dezarmare de la întreprinderea de tricotaje din Petroșani. Dînd glas înaltelor sentimente patriotice, participanții la adunare, oameni ai muncii din ca- ...... .'————■—l— -drul tinerei întreprinderi, 
(Continuare în pag. a 2-a) creată la propunerea tova-

De la uzina de echipă- ment hidraulic Vulcan, a- parținînd întreprinderii de piese de schimb, reparații utilaje și echipamentelectromecanice miniere.Petroșani, ne-a parvenit o informație care pune în evidență un fapt semnificativ. Harnicul colectiv al uzinei a realizat în perioada care a trecut din. a- cest an 4800 stîlpi hidraulici peste prevederile planului de producție. O bu- - cialistă, (V,S.) so-
(Continuare în pag. a 2-a)

LP.S.R.U.E.E.M,
Pentru viitorul luminos al țăriiIeri, la sfîrșitul. schimbului I, în cadrul Intreprin- f * derii de piese de schimb, reparații utilaje și echipament electrotehnic minier din Petroșani a avut loc o însuflețită adunare populară pentru pace. Răs- punzînd vibrantelor • chemări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a acționa pentru pace și dezarmare, participanții la adunare au dezarmare a 1 dat glas voinței lor unanime Nicolae Ceaușescu,I t de a spune un „DA“hotă- tarul general al partidului,- rît, pentru reducerea cu 5 iubitul și înțeleptul nos-

la sută a cheltuielilor, armamentelor și efectivelor militare, în cadrul referendumului de la 23 noiembrie.-Au luat' cuvîntul tovarășii loan Crețu, Carol Oliver, Hermina Burghel, Radu Coc și Groza Petru, care și-au exprimat senti- .mentele de mîndrie patriotică pentru noua și strălucita inițiativă de pace și tovarășului ,1 secre-

tru conducător. Dînd glas dorinței unanime de pace a colectivului întreprinderii într-o atmosferă de puternică însuflețire ,și mîndrie patriotică, participanții la adunare au aprobat în u- nanimitate textul unei; telegrame- adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care își exprimă atașamentul profund la politica internă și externă a partidului și statului.

Producția pentru export, realizată exemplar, 
în condiții de înaltă calitateExpresie a dezvoltării în ritm înalt și în mod armonios a econorhiei municipiului nostru, întreprinderile industriale din localitățile Văii Jiului și-au amplificat parametrii producției pentru export, au diversificat, at.it ca relații cu beneficiarii externi, cit .și în structură sortimentală, activitatea în acest important domeniu. Procesul dinamic al creșterii, cantitative și calitative a producției destinată exportului este urmarea fireas-1 că a ridicării gradului de tehnicitate al produselor,

rod al politicii partidului nostru de înflorire multi- ■ laterală a tuturor zonelor țării.Cu atît mai mult; cjol.ee- ■ tivele de muncă din unitățile Care âu sarcini in a- ceastă sferă a economiei naționale, trebuie să acționeze ferm pentru onorarea la termen, și în condiții de înaltă calitate și' eficiență a tuturor contractelor: încheiate. Aceasta depinde, în mare măsură, de gradul optim de organizare a producției, de exigența sporită care trebuie si .se manifeste, pe întreg fluxul de fabri-ș-

și eficiență!rație. pentru duselor. calițatea pro- :: In general, așa stau lucrurile în majoritatea ' unităților — cum ar fi întreprinderea de Utilaj minier, întreprinderea de tricotaje din Petroșani, întreprinderea de confecții Vulcan, ca și sectoarele forestiere din zonă. Au fost; stabilite ■ forma- , ții specializate, in care lucrează cei mâi buni mun-e citori, au- fost /organizatei fluxuri de producție apar-, te, în asa fel incit activi*
C.T. DIACONII

(Continuare in pag. a 2-a)
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Răspunsul Văii Jiului la noua și strălucita inițiativă de pace o tovarășului SIMPOZION
NICOLAE CEAUȘESCU

UNANIM LA REFERENDUM!Ample acțiuni politice
(Urmare din pag. I)re la referendum. Astfel de adunări vor avea loc astăzi și mîine în întreprinderi miniere, institute de cercetare și proiectare, în școli și la Institutul de mine, evidehțiindu-se con- a to- 1 a ege- j pre-tribuția determinantă varășului N i c o Ceaușescu, secretarul neral al partidului, ședințele Republicii Socialiste România, la elaborarea și promovarea politicii externe de pace și colaborare a țării noas- tre, propunerile și. demersurile de larg ecou internațional, consacrate dezarmării nucleare, asigurării dreptului suprem al oa- _ menilor la existență liberă și demnă, la viață, la pace,

— Ce măsuri s-au între
prins pentru organizarea 
acestui important eveni
ment din viața poporului 
nostru ?>— S-au constituit comisiile municipală, orășenești și comunale, au fost stabilite punctele de votare care sînt în întreprinderi și instituții, în școli,: astfel încît, potrivit I-lotărîri-iC.C.

al P.C.R. și a Legii adoptată de Marea Adunare Națională, întreaga populație a Văii Jiului, de la tine-’ rii în vîrstâ de 14 ani, să aibă posibilitatea să participe la acest deosebit de important eveniment politic. Astăzi se încheie acțiunea de înscriere în buletinele de vot a cetățe- ' nilor. r.
— Ce trebuie să cunoas

că cetățenii și tinerii în
tre 14—18 ani despre des
fășurarea referendumului?— In ziua de 23 noiembrie, la ora 6, se vor deschide punctele de votare, acțiunea încheindu-se, potrivit prevederilor legale, la ora 18. Referendumul de la 23 noiembrie înscrie o dată remarcabilă în istoria patriei, ideea păcii fiind ideea forță a politicii românești, îndeosebi în cei peste 21 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea, de cînd în fruntea partidului și. statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, prestigioasă personalitate a vieții politice internaționale. A munci, a crea — înseamnă a acționa în spiritul păcii, iată de ce la referendum vom spune 'un DA ferm păcii.

I.U.M. PETROȘANI

Munca pașnică — dorință a întregului colectiv
(Urmare din pag. I)tru promovarea păcii, pentru dezarmare. „Această nouă și strălucită inițiativă de pace a României socialiste — reducerea, pînă ia sfîrșitul anului, cu 5 la sută a armamentelor, e- fectivelor și cheltuielilor militare, al cărui promotor este tovarășul .Nicolae Ceaușescu, Erou al . păcii, eminentă personalitate a lumii contemporane, constituie o nouă și elocventă manifestare amilenare a poporului nostru, de pace și colaborare, o dovadă de netăgăduit a justeții liniei politice date de Congresul al XllI-lea al partidului", spunea tovarășa Elena Antal, secretar al comitetului de partid al: întreprinderii. „Ca soție și mamă, susțin cu toată hotărîrea noua inițiativă de pace a secretarului general ,al partidului nostru șl voi spune din toată irii-

aspirației

Consensul idealurilor și faptelor de prestigiu vîrSte și profesii, au purtătorii de cuvînt vrednicului colectiv. constructorilor deminier. Angajamentul de a întîmpina referendumul de la 23 noiembrie prin tor al unor inițiative de noi realizări de prestigiu răsunet pe în ceea ce înțelegerea eliminarea clear și al l’redoi,Ilina Ștefan, Ioan Filimdn, Sigismund Antal, Dumitru Boța, oameni de diferite

Adunarea oamenilormuncii de la IU MP S-a desfășurat intr-o vibrantă atmosferă de prețuire și stimă față ele secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, promo-plan mondial, privește pacea, între popoare, pericolului nu- războiului. Ion Iul iu Paszternak,

vie
ma, un „DA“ hotărît referendumul din 23 iembrie", declara luuna Staicu, secretară a organizației de bază, iar Florența Nicuțescu spunea cu îndreptățită mîndrie:„România a făcut un pas cpncret. în apărarea păcii și poate constitui un e- xemplu pentru toate celelalte țări",.;Aceeași nețărmurită a- deziune la înțeleaptă politică a partidului nostru față de strălucitul exemplu de acțiune practică și-au exprimat și alți vorbitori, cum sînt maistrul loan Socaci sau confecționera Gheorghița Niță, toți expri- mîndu-și hotărîrea fermă de a spune „DA", alături de întregul popor la referendumul din 23 noiembrie. ■Intr-o atmosferă ziastă, participanții dunăre au adoptat unei telegrame Comitetului Central Partidului.Nicolae Ceaușescu, ședințele Republicii cialiste România.

la no- Ibolia

entu- la a- textul trimise altovarășului pre- So-

La Liceul industrial din Petrila a avut loc, ieri, simpozionul „Ceahlăul prozei românești", manifestare desfășurată sub egida Inspectoratului școlar al județului Hunedoara și filialei din Petroșani a Societății de Științe Filologice. In cadrul simpozionului au fost prezentate comunicările „Dramatizări Mihail Sadoveanu" — prof. Maria Tecar (Liceul industrial Petrila); „Povestirile lui Sadoveanu" — prof. Eugenia Niculescu (Liceul industrial Petrila); „Mihail Sadoveanu văzut de trei istorici literari: Ni-
tlJ

colae Iorga, Eugen Lovi- nescu, George Călinescu" — prof. Ionel Pădureanu (Li
ceul industrial Petroșani); „Mihail Sadoveanu — ma
estru al cuvîntului** — prof. Speranța Bulz (Liceul industrial Petrila). Organizat cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la moartea ' marelui prozator Mihail Sadoveanu (1880— 1961), comunicările au e- vidențiat valoarea operei, scriitorului, caracterul popular și profund național, originalitatea expresiei și contribuția la cultura și literatura- română contemporană. (T. Spătaru)

; „ATELIERUL ARTELOR1*Sîmbătă, în sala casei de cultură, Ovidiu Iuliu Moldovan, actor de largă respirație lirică, Aurelian Octav Popa, clarinetist și. dirijor, prim solist al Filarmonicii „George Enes- cu“ și Iosif Sava, pianist, muzicolog, redactor al Radiodifuziunii, ne-au oferit o minunată seară de muzică și poezie, sub genericul „600 de ani de la. urcarea pe tron a domnitorului Mircea cel Mare". Timp de două ore am ascultat versuri de Emines- cu, Arghezi, W. Shakespeare, Blaga, Nichita Stănes- cu, recitate de Ovidiu Iuliu Moldovan, purtînd amprenta personalității ’ sale creatoare.Vivaldi, Bach, Telle- mann, Debussy, Purcell, H a e n d e 1, Mozart

iată numai dintre compozitorii au fost interpretați deosebită sensibilitate și rafinament' artistic de Aurelian Octav Popa-și Iosif Sava.„Publicul a respirat cu noi și m-a impresionat prin receptivitatea sa, cu atît mai mult cu cît versurile și muzica prezentate pe scenă aparțin unor creatoare diferite, lîndu-le într-un arc așa cum în seara Iosif Sava a vorbit de frumos" — ne-a Aurelian Octav Popa. „Manifestări cu caracter sine- retic, aceste spectacole, o- dată concepute, avînd la bază o idee generoasă, in- terpreții aparținînd diferitelor arte, capătă farmec.
H. dobrogeanu

cîțiva care cu

epoci asimi- tinic, asta atît— 
spus

Producția pentru export, realizata exemplarne vom strădui să realizămmoderne, la nivelul tehnicii mondiale, contribuind astfel la asigurarea bazei și independenței energetice a țării, la materializarea programului partidului, la întărirea economică a patriei noastre socialiste" — se subliniază în telegrama adoptată și adresată de către participanții la adunare Comitetului Central al P.C.R., secretarului său general, tovarășuluiNicolae Ceaușescu.

fostai utilaje complexe, al utilaj
exprimă în fapt adeziunea și totala aprobare a politicii partidului și statului nostru, a noii inițiative de pace, a secretarului general al partidului, devenită lege prin adoptarea ei de către Marea Adunare Națională.- „Vă asigurăm că

Modernizarea procesului tehnologic
(Urmare din pag. I)plexă, a lucrărilor din abataje. întreaga producție a minei Paroșeni este extrasă mecanizat. Plusul realizat în această, lună, depășește deja 23000 tone, cu 

o medie zilnică a depășirilor de peste 1400 tone de cărbune. Productivitatea muncii realizată în abataje este superioară sarcinilor planificate cu 2558 Kg de cărbune pe post, la unele locuri de muncă ob- ținîndu-se și 30 tone de cărbune pe post. O gîndi- re tehnică puternic ancorată în realitate a determinat, ,1a această unitate minieră, o corelare fectă a vitezelor de sare din abatajele nizate eu pregătirealor capacități de producție. Evacuarea cărbunelui este asigurată prin fluxuri de transport continue, cu covor de cauciuc. Punctele cheie de pe acest flux modern sînt supravegheate cu ajutorul camerelor de televiziune cu Totodată, adăug'ăr șeni există și un bun sistem care permite;timp, luarea operativă celor i

per- avan- meca-noi-

— 12. Rezultatele sînt și aici pe măsura eforturilor depuse pentru mecanizarea lucrărilor din subteran -s— plusul lunii noiembrie, la zi, ridicîndu-se la 3000. tone. de cărbune.Rezultatele obținute de majoritatea formațiilor care au în dotare complexe me'canizate a determinat extinderea acestor țehno- , logii la noi locuri de muncă. Astfel, în cursul anului 1987 se prevăd a fi în funcțiune, în medie, 33 de. complexe mecanizate, a căror lungime totală a liniei de front, crește, față de acest an, cu peste 200 m, producția preconizată se extragă mecanizat se ridica la 3 600 000 . tone, asemenea, tot în cursul anului viitor aprovizionare locurilor de muncă
iar să vaDe

(Urmare din pag. I)

circuiț închis. , mai trebuie șă n că la mina Paro- foarte informațional în același . , . . " amai optime decizii.O situație asemănătoare există și la mina Lupeni, <eâ mai mare furnizoare de cărbune pentru din țară, s-au aflat acest an.
număr deVreo întreprindere minieră

cocs unitate la care în funcțiune în cel mai mare complexe de la

i

I
î

—- pentru . o ritmică
r

subteran cu materialele, piesele de schimb și sub- ansamblele necesare — ăe vor introduce. 90 de instalații de transport monorai.bar, pentru ca utilajele să dea- maximum de randament ele trebuie bine întreținute, reparate operativ și mai ales exploatate rațional, eficient. Or, pentru aceasta este nevoie de oameni bine pregătiți profesional, de mineri- tehnicieni policalificați, capabili nu numai șă exploateze în bune condiți- uni și intensiv utilajele, dar să le și întrețină și chiar să le repare atunci cînd este nevoie. Valea Jiului, întreprinderile miniere ale combinatului nostru au astfel de mineri--. tehnicieni care știu, pot și trebuie să pună în valoare bogata zestre, tehnică de care dispunem.. rile cuvenite, ortacii le-au urat multi ani cu sănătate.
| BINEMERITATA RĂSPLATA. La Uricani, aui fost sărbătorite cu ocazia I ieșirii la pensie cîteva din cadrele care au figurat ani . de-a rîndul în cartea de onoare a muncii: maistrul minier Constantin Cîrciu-
I ma'ru. minerul Traian Dră- 
I gan, lăcătușul Iustin Căl- 
I dărar, semnalistul Petru
I lonașcu. Odată cu felicită-. gan, lăcătușul Iustin Căi-

tatea să se înscrie la nivelul cerințelor superioare din acest domeniu.Bilanțurile înregistrate, însă, pînă la ora actuală, în economia municipiului, impun perfecționarea muncii atelierelor și secțiilor care lucrează pentru- export. Lă recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia necesitatea înscrierii producției pentru export în cadrul optim al întăririi răspunderii tuturor factorilor implicați, pentru ridicarea continuă a nivelului tehnic^și calitativ , al produselor, pentru respec-

tarea riguroasă a normelor de calitate. In acest spirit, în colectivele de muncă din întreprinderile municipiului nostru, care trebuie să-și onoreze integral contractele încheiate, s-au luat măsuri pentru mai buna organizare a activității, în așa fel încît indicatorii de plan să fie realizați integral. Un rol important în această privință îl au organizațiile de partid, care îi mobilizează pe comuniști, pe toți oamenii muncii, la îndeplinirea e- xemplară a îndatoririlor ce revin fiecăruia în desfășurarea activității de pe fluxurile de fabricație destinate producției pentru export. / "Desigur, atingerea aces-

tor deziderate depinde; îți tr-un grad înalt și de asL gurarea tehnico-materială, de ritmicitatea cu care formațiilor de lucru li se pun la dispoziție material primă și materialele necesare. Cu alte cuvinte, și acestui aspect trebuie să i se acorde importanța necesară de către compartimentele de profil.' Dar tot atît de evident este faptul că, hotărîtor pentru nivelul calitativ al produselor, este gradul de profesiona- ’ litate, înalta conștiință muncitorească manifestate de fiecare component al formațiilor de lucru, de toți cei care concură, direct sau indirect, la reali zarea planului la produc- . ția pentru export.
Cu planul anual îndeplinit

(Urmare din pag. I)conomică, prin creșterea cu 9 ■ la sută a productivității muncii. și reducerea,' concomitent, a cheltuielilor cu 7,3 lei la 1000 lei producție marfă.Odată cu raportarea a- cestui succes, colectivul brigăzii și-a onorat în întregime și angajamentul (anual, sîtuîndu-se pentru al șaselea an consecutiv pe primul loc în întrecerea socialistă pe întreprindere. „Colectivul nostru este hotărît ca pînă la sfîrșitul acestui an să raporteze o producție valorică.de 16 milioane lei peste prevederile planului a- ■ nual, ne-a declarat tovară-
TOT LA URICANI, în holul clubului sindicatului, cineclubul „Minerul", prin animatorul său Liviu Bota, a deschis o expoziție foto, cu aspecte din activitatea formațiilor artistice ale clubului pe scenele din municipiu. Sînt prezentate și aspecte ale formației de dansuri, laureată a Festivalului național „Cînta- rea României", și prezen-

ța la Uricani a unor prestigioase ansambluri artistice -— „Ră'psodia Română" și corul „Madrigal". (FI. Bejan, Uricani).STABILITATE. Lamina Aninoasâ s-au încadrat de la începutul acestui trimestru 133 de persoațțe; în același timp nici un încadrat nu a părăsit întreprinderea. Un fapt semnificativ care reflectă efectul preocupărilor pentru stabilizarea tinerilor, pentru stimularea lor, precum și a brigadierilor care pun

șul Carol Ridzi, șeful bri- plexe conduse de loangăzii nr. 4. Deși sarcinile Popa, Iosif Borșodi,. Tomade plan din anul viitor au . Achiriloaiei, loan Mănă- răzan, Constantin Anofie, Erwin Wiesenmayer, Nicolae Belgun, Geza Kis, loan Eșiu, Nicolae Dragoș, Constantin Lal, loan Grigore, Ilie Știucă, Mihai Dumitru și alții, care, lună de lună, și-au depășit sarcinile de plan".Prin faptele sale de muncă demne de cuvinte de laudă, colectivul • brigăzii își manifestă hotărîrea fermă de a face totul pentru . înfăptuirea _ amplului program de investiții, prin care se prevede dublarea, producției de cărbune în Valea Jiului în actualul cincinal. (V. Străuț)

sporit considerabil, am stabilit de pe acum măsuri a căror înfăptuire va duce la realizarea și chiar de- . pășirea lor încă din primul trimestru al anului viitor. In acest Scop acționăm pentru sporirea, dotărilor tehnice și a forței de muncă, pentru creșterea productivității prin promovarea tehnologiilor avansate. Pentru aportul adus la dobîndirea succeselor pe care le. raportăm .astăzi cu satisfacția . datoriei împlinite, merită să fie evideri- țiați constructorii și mon- torii din formațiile com-la suflet problema formării schimbului de mîine.3000 DE PUIEȚI — arbori și arbuști, au fost a- cliizițioriați de primăria din Lupeni . de la stațiunea dendrologică Simeria Dobra pentru:- plantările din toamnă și primăvară. “ ’ tre specii, predomină lus, liguștru, prunus, etc.PLAFAR. O veste pentru iubitorii ceaiurilor medicinale: unității prezentare și desfacere a plantelor medicinale i s-a

repartizat un local modern \ și spațios pe bulevardul I Republicii din Petroșani. I Magazinul, pe măsura do- * tării cu mobilier de către
I

Din- ma- țuiabună
‘ lor 

de

întreprinderea „Plafar" O- răștie, va fi amenajat și va sta la dispoziția populației din întregul municipiu.
Rubrică realizată de 

Dan STEJARI;

■Mi

i
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SECVENȚE ECONOMICE
ȚJn „stop“ necesar!In perioada care a trecut 

. de la începutul acestui an la I.M. Livezeni au fost încadrați în muncă , 345
de oamehi. Dar în aceeași perioadă de timp 354 de oameni au părăsit întreprinderea din diferite motive. Deci, este mai mare numărul celor ce au pără
sit întreprinderea. De ce? lată o întrebare asupra căreia trebuie să reflecteze mai mult conducerea întreprinderii, organizațiile de Sindicat și a UTC cu atît

Cauzele depășirii cheltuielilor se regăsesc de cele mai multe ori în lipsa spiritului gospodăresc de la punctele de lucru de pe șantierele locuințelor. Basculările de cărămizi . și panouri din BCA, depozitarea mortarului direct pe pămînt înainte de a fi

Cititorii ne semnalează, cei vizați răspund
O MICA DATORIEDeși a prezentat o adeverință de la I.M Dilja, unde muncește, împreună cu contractul de închiriere și mutația la noua a- dresă — ne scrie Laura Bred an (a locuit pe strada Unirii, blocul 2, scara 2, apartamentul 8), domiciliată pe strada Aleea Florilor, blocul 5, scara VII,- apartamentul 8, Petroșani — Asociația de locatari 1 din cartierul Aeroport iiu-i eliberează fondul de rulment, adică 300 lei. Sîn- tem rugați să verificăm a- cest caz care datează din 1982. Iată ce ne-a informat administratorul asociației amintite, tovarășul Ion Mihăilă': „Fondul de rul- ment a fost,. întradevăr de 300 lei. însă locatara nu și-a ■ achitat în întregime taxele și întreținerea cuvenită. In aceste cazuri, restanțele se rețin din fondul de rulment. Astfel că acum ne mai este datoare cu 25 lei. Cel mai bine este să vină la asociație pentru a clarifica situația".

UNDE-I POLIȚA ?zentat la ADAS, din lucrătoare,.»ji procedează multi cetățeni, Petru Pașcani din Vulcan (strada Șt. O. Iosif, blocul 7, scara II, apartamentul 5) și-a făcut o asigurare de persoană la ADAS: Pe atunci muncea la Canalul Dunăre — Marea Neagră. După ce șantierul la care era încadrat și-a încheiat activitatea, P.P, ' a fost eîteva luni acasă, undeva în Moldova, apoi a venit în Valea Jiului. Cînd, în /Septembrie 1983, s-a pre-

filialei
o

sediul Petroșani, i-a reținut polița pentru „aprobaremai mult eu cît peste 50 la sută din efectivul minei îl constituie tinerii încadrați în muncă. întreprinderea dispune‘de cămin pentru nefamiliștî, de un important număr de ~ .....................apartarnente, de ^condiții puS jn manoperă, neutili-j..... .i zarea containerelor pentru praful de var, terosit,mozaic, praful de piatră,constituie tot atîtea surse de risipă de materiale. ' întărirea spiritului -gospodăresc, g/rja sporită pentru manipularea materialelor constituie probleme importante, care trebuie să albă pondere în activitatea politico-educativă a organizațiilor de, partid, ,, a grupelor sindicale de ’ la nivelul brigăzilor. Se știe doar că în cadrul autoges- tiunii și autogospodăririi, mai multă grijă pentru gospod ărirea materialelor, înseamnă, în esență, eficiență economică I

optime pentru stabiliza-, ' bea și calificarea noilor încadrați. Se cere intensificată doar preocuparea pentru valorificarea acestor condiții. Fluctuației din cadrul întreprinderii trebuie să i se pună capăt I

grijă pentru
materiale...

Mai multă

Din cele re aparțin construcții troșani, doar brigada nr. 10 dovedește spirit gospodăresc. Fapt pus în evidență de analiza realizărilor din acest an la indicatorul cheltuieli materiale la

șase brigăzi cade Antrepriza montaje Pe a-1000 lei producție. La cest important indicator, de care depinde direct eficiența economică, brigada nr. 10 a înregistrat economii, în timp ce celelalte brigăzi au înregistrat de
pășiri, cheltuieli mai mari decît cele planificate. V.S. «FfîNEȘANU

n descîntec c u... cînteo

ljța pentru „aprobare la Deva". Dc atunci a tot fost Ila ADAS, dar degeaba. A- cum, ne spunea-că nici a- cea lucrătoare nu mai este de găsit. Interesîndu-ne de pățania dv„ ne-am adresat filialei ADAS din Petroșani, de unde am fost informați ca trebuie să vă prezentați cît, mai degrabă la sediul acestei unități pentru a limpezi lucrurile.
DESPRE DISCIPLINA IN MUNCA

Pentru cei care au asistat la procesul intentat Măriei Obadă, .trimisă în judecată pentru înșelăciune în dauna Paraschivei Rad și Iosefinei Slabu din Vulcan, dezvăluirile acestora cu privire la procedeele oculte folosite de inculpată — în postura ei de „preoteasă" a întunericului — trebuie să le fi părut de domeniul incredibilului, imagini de veritabil sabat al vrăjitoarelor dintr-un ev Să le dăm, pe'ntru mai licitate.Mai întîi, „Prin 1981...' s-o înșel pe Paraschiva Rad, spunîndu-i că eu pot să-l fac pe soțul ei, bolnav la pat — sănătos. Astfel, într-o zi i-am lăsat în curte o pisică pentru a-i purta noroc. Altădată, i-am cerut niște cîmați și găini negre, spunîndu-i că o să 
le bag într-un burlan pentru a-i face legătură telefonică cu „necuratul". In altă zi, i-am vrăjit pămîn-

tul luat de la colțurile casei. De fiecare dată, îi ceream bani și alimente, din porunca aceluiași patron al „duhului rău", cînd vorbesc cu el — atrăgîndu-i
face sănătos soțul bolnav la pat. Cu toate acestea și în perioada 1981—1985 m-am adresat ei, acceptînd să-i dau bani și alimente, pentru farmecele făcute soțu-

Pe banca acuzării : obscurantismul

demult apus, însă, cuvîntul multă auten-Măriei 
m-am 

pe

Obadă: gîndit

atenția că, altfel, soțul ei nu se va mai face sănătos...In luna mai 1985, i-am spus și Iosefinei Slabu că eu pot face ca soțul ei — cu care se certase — să nu plece de la ea și s-o lase în pace pe femeia blondă cu care conviețuia. Astfel, am luat niște flori galbene și o nuia pe care i le-am dat în păstrare, după ce le-am descîn tat în mai multe rîhduri. De fiecare dată cînd vrăjeam, am primit bani și alimente : 15 000 lei de la Pa- . raschiva Rad (3000 lei în alimente) și 2000 lei de la losefina Slabu“.Paraschiva Rad: „In 1980 m-am judecat cu numita Maria Obadă deoarece m-a înșelat, spunînd că-mi va

lui meu care nu se mai făcea sănătos, 15000 lei".losefina Slabu: „La șfîr- șitul lunii aprilie 1985, m-am dus la Maria Obadă pentru a-mi da în cărți și a-mi face farmece pentru că auzisem - vorbindu- se că soțul nîeu. vrea să mă părăsească. Mi-a dat, atunci, niște, floricele galbene, după ce le-a deseîn- tat pentru care i-am plătit 2000 lei".Așadar, negustoria de iluzii este calea minciunii, înșelăciunii și abuzului de încredere. Să nu o bagatelizăm. combătînd-o eu fermitate. Căci ea dospește, delincventa și cultivă, în mințile slabe, obscurantismul, superstiția și misticis-

mul. Combătînd-b, să nu ignorăm, pentru aceleași motive, complicitatea, morală a „victimei" înșelă-, te, fără de care nici un negoț cu iluzii nu va putea supraviețui.■' Să nu uităm, din acest punct de vedere, că credulitatea „victimei" '— izvorînd din a- celeași surse obscure — în total este, totuși, o credulitate ce se lasă înșelată. Prin urmare nu este vorba de inocență: victima, deși spoliată, crede, totuși, că este servită de șarlatanie-vră- jitor. Mai mult, îi împrumută acestuia aură de „binefăcător"; cum s-ar■putea explica, altfel, prețul atît de scump plătit de ea? Alături de fapta celui ce înșală, să combatem, deci, și complicitatea la ea, intensifieînd activitatea d e propagandă științifică în mase. Numai așa vom reuși să dezrădăcinăm obscurantismul și ignoranța, din gîndirea înapoiată a unor oameni, încă tributar beznelor...
David MANIU

DESPRE SPIRITUL GOSPODĂRESC LA

Conștienți că acțiunile de pregătire în vederea iernii impun multă muncă, gospodarii de la I.M. U- ricani au luat măsurile cuvenite încă de la mijlocul lunii septembrie. Depozitarea materialelor noi, ame- .. . .. - . - --najarea corespunzătoare a depozitate însemnate can- celor ieșite din subteran, evacuarea fierului vechi — iată numai eîteva din principalele direcții în care s-a acționat.împreună cu tovarășul Ion Geană, contabilul șef al întreprinderii, cu care

am parcurs incinta, am constatat că, în majoritatea cazurilor, pregătirile sînț aproape încheiate. Mai este de lucru, e adevărat, forturi considerabile în zona atelierului electric tru a pune la adăpost ,u- — sectorul V, ca de altfel tilaje și materiale în și în zona rampei unde sînt valoare de milioane, Că s-au amenajat exemplar depozitele (inclusiv cel de material lemnos), constituie un lucru lăudabil, fiind convinși că aceste țiuni vor fi finalizate întîrziat.
Fotoanchetă realizată 

Alexandru TĂTAR

, fiind înscrise zilnic agenda pregătirilor de nă.Faptul că s-au depus e- pen-
în iar-

Dar, este mina Uricani și-au pus priceperea și hărnicia în sprijinul producției, alături de munca din subteran, acțiunile din depozite, din incintă
tități de fier vechi, tot atît de adevărat că gospodarii de la ac- ne-

Printr-o decizie (156 din 18 octombrie 1986) a conducerii Cooperativei meșteșugărești „Unirea", fri- zerița, Fekița Sofia a fost mutată disciplinar de la unitatea 4 frizerie din complexul N. Bălcescu — Petroșani la unitatea 16 din Petrila. Lucrătoarea în cauză ne-a sesizat, șeri- indu-ne că „eu făceam bonul în momentul intrării controlului în unitate" și că sancțiunea este prea severă, în 24 de ani de muncă neavînd abateri disciplinare. In legătură cu această situație tovarășul Ioan Culda, vicepreședinte ■ al Cooperativei

meșteșugărești .„Unirea", ne-a spus: „Mutarea disciplinară este o sancțiune în Care'am dovedit, totuși, înțelegere. Lucrătoarea era obligată ca atunci cînd a venit clientul, după ce constata ce lucrări trebuie, țsă execute, să deschidă bon de lucru. Dar tovarășa Fekița a scăpat 
din vedere această dator profesională. Sancțiune este întemeiată, toți lucra -tbrii trebuind să se încă dreze în atmosfera ordine și disciplinăde necesară în aceste unități prestatoare de servicii pentru populație"

cie 
atît

Aflăm de la organele de stat
SITADacă nu curge, pică și-a zis Vasile Tomulescu, încărca tor-descărcător laFabrica de morărit și panificație. Profitînd de lipsa de supraveghere,, a sustras 77 kg făină. De acum, prin sita exigenței legii se vor . cerne faptele sale.

CONSECINȚAUn control de rutină a dezvăluit faptul că patru persoane,' care locuiesc în blocul 25A din stradă I’a- -rîngului, nu aveau viză de reședință , în orașul I.u- peni.s-au Legii Consecința firească, aplicat prevederile nr. 5/1971.
FOC INTERIORcentrala termică nr.

plîngeau adesea de-... temperatură insuportabilă. A- nalizînd cauzele acestui- fenomen nemaiîntâlnit, lucrătorii de miliție au descoperit că temperatura e-' mana din trupurile fochiș- tilor, gradele proveneau din conținutul sticlelor cu băuturi alcoolice * consumate. Cum centrala ter- considerată o foc 'Continuu și tie periculozifade hesuprave- s-a
In-s2 din Uricani, fochiștii Viorica Ciurar, Elisabeta Farkas și Iosif Vass se

mică este unitate cu grad mare te, în cazgbere a instalațiilor, luat măsura stingerii.., focului interior, ’fpehiștii... îilfocați consumatori de alcool vor; Decretului suferi rigorile nr. 400/1981.
realizată cu 

munici-
Rubrică 

sprijinul Miliției 
piului Petroșani

Imaginile noastre
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dc in nio/l sng.'sl.iv, spiritul de bună sospodăriro
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Fotbal, divizia CUn meci al ratărilor
(Urmare din pag. I)partidului, cu orientările și indicațiile tovarășului Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, cu privire. _ laparticiparea activă a țării noastre la activitatea CAER, la diviziunea internațională a muncii, la schimburile economice și cooperarea în producție cu alte state. Comitetul Politic Executiv a evidențiat importanța deosebită pe care partidul și statul nostru o acordă dezvoltării și perfecț’onării în continuare a activități în. cadrul CAER, pe baza principiilor unanim convenite ale colaborării reciproc a- vantajoase înscrise în documentele acestei organizații.A fost relevată necesitatea de a se acționa cu ho- tărîre pentru înfăptuirea în cele mai bune condițiuni a acordurilor de colaborare de lungă durată, precum și a Programului complex al progresului tehnico-ști- ințific al țărilor membre ale CAER pînă în anul 2000 și s-a apreciat că realizarea acestora, pe baza unei mai bune conlucrări în cadrul CAER, este de natură să ducă la creșterea forței economice a 

țărilor membre, la sporirea bunăstării și a gradului general de civilizație al popoarelor lor.Comitetul Politic Executiv a examinat, de asemenea, propunerile de măsuri 
pentru participarea Repu
blicii Socialiste România 
la îndeplinirea Documen
tului Conferinței de Ia 
Stockholm.Aprobînd în unanimitate măsurile propuse, ' Comitetul Politic Executiv a exprimat hotărîrea țării noastre de a milita cu consecvență pentru aplicarea în practică a prevederilor și înțelegerilor convenite în cadrul Conferinței de la Stockholm, care contribuie la dezvoltarea încrederii și înțelegerii pe continentul european și creează, totodată, premise favorabile pentru realizarea Jn continuare a noi acțiuni pe calea dezarmării, securității' și păcii, a îmbunătățirii climatului politic în Europa și în lume.Relevînd rolul activ al României în pregătirea, desfășurarea și încheierea cu succes a primei etape a Conferinței de la Stockholm — care, prin rezultatele ei, a demonstrat că este posibil să se ajungă la acorduri corespunzătoare atunci cînd, și de o parte și de alta, se acționează în aceeași direcție —, Comite

tul Politic Executiv a indicat să se acționeze în ' continuare ' pentru ca , țara noastră să-și aducă contribuția constructivă la buna desfășurare a noii faze a Conferinței — care are loc la Viena — consacrată' dezarmării, întăririi. șe;- curițății și cooperării în Europa.In continuarea ședinței. Comitetul Politic Executiv a dezbătut și aprobat 
măsurile privind concre
tizarea în practică a hotă-1 

' rîrii României de a reduce 
cu 5 la sută armamentele, 
efectivele și cheltuielile mi
litare, acțiune asupra căreia poporul nostru urmează să se pronunțe în cadrul referendumului de la 23 noiembrie.In cadrul ședinței Comitetului Politic Executiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general ai partidului, referin- du-se la unele probleme ale 
activității economice, a cerut să se acționeze cu înalt spirit de răspundere pentru îndeplinirea în cele mai bune condițiuni a planului pe acest an și pentru pregătirea temeinică a planului pe 1987, 1 In. acest scop, a fost , subliniată necesitatea de a se acorda întreaga atenție încheierii, în cel mai scurt timp a contractelor economice restante pe acest 

an, precum și clarificării și definitivării, pînă la 15 decembrie, a tuturor contractelor care privesc producția pe anul 1987.De asemenea, secretarul general al partidului a cerut ministerelor, centralelor și întreprinderilor, precum și organelor cen- trale de i^jteză. Comitetului de Stat al Planificării, Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale să se ia toate măsurile pentru a asigura respectarea și încadrarea strictă în nor- ■ mele de consum stabilite, pentru a introduce o ordine și disciplină deosebite în acest domeniu. In perioada care a mai rămas pînă la sfîrșitul anului, se impune o largă mobilizare a tuturor forțelor, o sporire puternică a exigenței și răspunderii cadrelor de ^conducere din economie, a organelor și organizațiilor de ' partid, a tuturor oamenilor muncii, în vederea încheierii cu rezultate cît mai bune a planului pe 1986 și a creării tuturor condițiilor pentru realizarea la toți indicatorii, cantitativi și calitativi, a planului pe anul viitor și pe întregul cincinal.Comitetul Politic Executiv â soluționat, totodată, probleme curente ale activității de partid și de stat.

MINERUL ȘTIINȚA VULCAN: —. -MINERUL GHELARI 1—0 (1—0). A- cest nou derby mineresc al județului-, programat în etapa a Xll-a a celui de-al treilea eșalon, punea doar problema scorului. Aceasta pentru că se întîlnea una dintre fruntașele seriei a VllI-a (echipă gazdă) cu una dintre echipele codașe. N-a fost însă așa pentru că, pe de-o parte, oaspeții s-au apărat supra- numeric, beneficiind și de un portar în zi bună, iar pe de altă parte, gazdele au realizat ceea ce se cheamă o.., zi a ratărilor. In primul rînd o precizare : echipa gazdă a jucat
memento

20,00 Telejurnal. 20,20 Viața economică. 20,35 Ascensiunea României pe noi trepte de progres și civilizație — Doi ani de 
întreprinderea minieră Vulcan 

încadrează direct sau prin transfer
■ - ■■■■■■: ;'.î • . ;■ ■.-■ ■ ... ~ ' .1 •

- cinci maiștri minieri subteran.
Condiții de studii, școala tehnică de 

maiștri.
Informații suplimentare se primesc zilnic 

la serviciul personal . învățămînt - social, te
lefon 70740, interior 138. . «

bine, în unele momente chiar fparte Haine, însă deficiențele la finalizare au privat-o de un rezultat confortabil. Or, aceste deficiențe trebuie eliminate din jocul unei echipe care — încă — speră la primul loc .în serie. . In altă , ordine de idei, trebuie remarcat jocul laborios al lui Ispir, Frățilă, Chițac, Dordea și Topor.Minerul Știința Vulcan : Munteanu — Ispir, Frățilă. 
Chițac, Tănăsie — Dordea, ■ Tănase (din min. 46, Constantin, apoi din min.-. 85, Petroi), Burdulean — Mo- dreanu, Topor, Milenovic.i,

Al. TĂTAR I

zicru^urzirFzt în

la Congresul, al XIII-lea al partidului — documentar (color). 20,50 Lumină peste țară — Spectacol literar-mu- zical-coregrafic (color). 21,20 Oameni și fapte din epoca prezentului. Momente din creația cinematografică românească. 21,50 Telejurnal. 22,00 închiderea programului.

Priorități ale economiei sovieticeMOSCOVA 18 (Agerpres). Luînd cuvîntul în cadrul unei consfătuiri economice, Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a subliniat importanța deosebită a noii măsuri privind introducerea recepționarii de către stat a producției realizate de întreprinderile ministerelor industriale, afir- mînd că aceasta vizează respectarea și îmbunătățirea indicilor calitativi, li-' vrârea unor mărfuri care să corespundă cerințelor economiei, exigenței oamenilor muncii. Vorbitorul a arătat că dacă nu se va înregistra un salt puternic, radical în direcția îmbunătățirii calității pro

duselor industriale, nu se va putea asigura. îndeplinirea planurilor, realizarea obiectivelor propuse.Mihail Gorbaciov a criticat ritmul lent în care se desfășoară punerea în aplicare a prevederilor privind îmbunătățirea calității produselor, precum și manifestarea unor tendințe birocratice în activitatea organelor nou create, de recepționare a producției de către stat.In legătură cu aceasta a fost subliniat rolul auto- gestiunii.Vorbitorul a relevat, de asemenea, că disciplina și ordinea constituie sarcini- primordiale.

R.P. UNGARĂ :Dezvoltarea echilibrată a tuturor zonelor țăriiBUDAPESTA 18 (Agerpres). In R.P. Ungară a fost adoptat un plan pe zece ani care prevede dezvoltarea multilaterală a unor zone mai puțin avansate ale țării. In primii cinci ani, în 23 de zone vor fi efectuate investiții în valoare de peste 20 miliarde de forinți pentru crearea unor întreprinderi de prelucrare a produselor agri-
• întreprinderea iugo

slavă producătoare de automobile „Țrvena Zastava*1 din Kraguevaț — unitate de frunte a acestui sector al industriei R.S.F.I. — va 

cole sau a unor filiale a marilor întreprinderi industriale din alte regiuni ale țarii. In același timp, va fi dezvoltată rețeaua de drumuri și se vor construi diferite obiective care țin de infrastructură.Specialiștii apreciază că realizarea prevederilor programului va permite îmbunătățirea nivelului de trai al populației din zonele respective.investi circa 16 miliarde dinari în realizarea noului ei program de producție. Lucrările la noile capacități vor fi finalizate în 1987.

MicaVIND mașfftă tricotat Veritas. Informații, Petroșani, strada Aviatorilor 14/13. (9301)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Sandu Simion, eliberată de I.M. Uricani. O declar nulă. (9304) ,PIERDUT legitimație’ de serviciu pe numele Milcu Ecaterina, eliberată deI.A.C.C.V.J. Petroșani. O declar nulă. (9303)
ANUNȚURI DE FAMILIE 

COLECTIVUL de cadre didactice de la Școala 
generală nr. 1 Petroșani este alături de familia greu 
încercată prin încetarea fulgerătoare din viață a co
pilului ' ■

AI.IONESC ADRIAN
Profundă compasiune și sincere condoleanțe.

p u b I i c i t a t ePIERDUT legitimație de serviciu pe numele Moldo
van Matilda, eliberată de ICS Mixtă Lupeni. O declar nulă. (9297)PIERDUT legitimație de bibliotecă (periodice) <nr. 5878, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (9295)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Pane Margareta, eliberată de I.M. Paroșeni. O declar nulă. (9294) ‘

Creșterea masivă a profiturilor băncilorPotrivit unui studiu laborat de experțiiPrincipalele 100 de bănci internaționale dețin capitaluri ce depășesc cu peste 50 la sută valoarea încasărilor realizate din vânzări de cele mai .mari 200:. corporații industriale din lume, iar șapte dintre băncile amintite (americane) și-au sporit, în decurs de numai 12 ani, de- nouă ori profiturile provenite din exterior.Mai mult de o cincime din profiturile uneia dintre băncile amintite — „CITICORP" (fostă „First National City Bank") — a provenit în anul 1982 din Brazilia, ceea ce constituie o dovadă a renta- ■ bilității operațiunilor băncilor amintite în țările lumii a treia. Statele .-. în curs de dezvoltare aveau în anul 1983 datorii exter- controlează — numai ne în valoare de 850—900 singure - miliarde dolari, dintre care 300 miliarde dolari la bănci particulare.

e- laborat de experții americani Frederick Clairmon- te și John Canavagh și a urfhi document al Națiuni- ... lor Unite, ambele consacrate întreprinderilor transnaționale, conceptul tra-
DIN PRESA STRĂINA

me. O banca se poate considera „mare", dacă activul ei depășește suma de 15 miliarde dolari, în timp ce o bancă avînd un activ de numai 1 miliard dolari este apreciată drept „mică". Așa se explică fap-
(AGENȚIA IPS)

dițional privitor la bănci s-a modificat pentru a lăsa cale liberă ideilor noi și imperiului giganticelor conglomerate financiare cu operațiuni multiple.Practic, puterea . este concentrată de băncile nipone și americane, . care .—.......  elepeste două cincimi din activurile ale principalelor 10Q i corporații industriale din lu-

tul că, numai în primul semestru al anului 1983, zece bănci cu activuri în jur de 1 miliard dolari „au fost înghițite" de alte bănci „mari".Revistele „The . mist” și „Forbes" țiază creșterea noasă a profiturilor realizate în exterior de prime- totale le șapte bănci din Statele Pornind de la 167 ia .1970,Unite, milioane dolari
Econo eviden- vertigi-

profiturile lor s-au ridicat- în 1981 la 1,323 miliarde dolari, iar în 1982 — la 1,563 miliarde dolari, ceea ce înseamnă o creștere, în decurs de 12 ani, de peste nouă ori față de profiturile realizate în 1970. La șase din cele șapte principale bănci americane citate, mai bine de jumătate din profituri provin din străinătate. Banca „J.P. Morgan", de pildă, apare cu un profit din străinătate de 72 Ia sută.Atît analiștii americani, cît și cei ai Națiunilor finite apreciază că sursa principală a profiturilor băncilor transnaționale provine, dim dobânzile percepute la credite și împrumuturile acordate, statelor în curs de dezvoltare. In 1984, un număr de 18 di...America Latină au plătit suma de 39,479- dolari numai ca datoria lor externă.
țări dinmiîiarde dobînzi la

i

FAMILIA Bota mulțumește tuturor celor cârc 
prin prezență, flori și telegrame au fost alături de 
noi la încercarea grea suferită de pierderea celui 
care a fost

BOTA TRAIAN
Nu-1 vom uita niciodată. (9306)

FAMILIILE Santa și Savu mulțumesc tuturor 
celor care prin prezență, flori și compasiune au fost 
alături de noi la încercarea grea suferită prin pier
derea celui care a fost

Cpt. rez. SAVU IOAN
Nu-1 vom uita niciodată. (9305).

PĂRINȚII și fratele amintesc cu aceeași durere 
împlinirea a 6 săptămîni de la dispariția celei care 
a fost

DUMBRAVA EV A (născută Marcu)
• 26 ani, ■

Nu o vom uita niciodată. (9302)

ALEXANDRU și Hermina Demeter amintesc că 
se împlinesc 10 ani,de la decesul scumpei noastre 
mame, soacre și bunici '

- DEMETER BlBIANA
Ii vom păstra veșnică amintirea. (9256)
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