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O MIE DE DONATORI. 
In ziua de 19 martie, la 
Laboratorul de recoltare și 
conservare a sîngeluW din 
Petroșani s-a prezentat cel 
de-al 1000-lea donator de 
sînge din acest an. Ce;
1 000 de donatori au do
nat în acest an 340 litri de 
sînge, din care 294 litri o- 
norifit; ceea ce reprezintă

ART. 1. - Tovarășul George Macovescu se eliberează din 
funcția de ministru al afacerilor externe.

ART. 2. - Tovarășul Ștefan Andrei se numește în funcția 
de ministru al afacerilor externe.

NICOLAE CEAUȘESCU, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

DECRET PREZIDENȚIAL
Președintele Republicii Socialiste România decretează: 
ARTICOL UNIC. - Tovarășul Vasile Mușat se eliberează 

din funcția de director general al Radioteleviziunii Române.

NICOLAE CEAUȘESCU, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

DECRET PREZIDENȚIAL
In zilele de 22 și 23 mar

tie 1978, au avut loc lucră
rile Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, desfășurate sub con
ducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, cu ordinea de 
zi anunțată în presă.

Au participat, ca invitați, 
primi-secretari ai comitetelor 
județene de partid, care nu 
sînt membri ai Comitetului 
Central, unele cadre din mi
nistere, instituții centrale și 
organizații de masă, redac
tori șefi ai presei centrale.

La dezbaterile pe margi
nea problemelor înscrise pe 
ordinea de zi au luat parte 
tovarășiiIon Dincă, Ion A- 
vram, Ludovic Fazekaș, Nico- 
dim Roșea, Ștefan Mocuța, 
Mihail Florescu, Gheorghe 
Dinu, Gheorghe Brehuescu, 
Gheorghe Dumitrache, Geor- 
geta Podaru, Barbu Zahares- 
cu, Neculai Agachi, Nicolae 
Bu'șui, Manea Mănescu, Va
sile Cădar, Ion Florea, Du
mitru Bejan, Dezideriu Szila- 
gyi, Constantin Matei.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român. Cuvîntarea 
se va da publicității.

Insușindu-și în întregime a- 
precierile, orientările și sar
cinile formulate de secreta
rul general al partidului, ple
nara a relevat rolul hotărî- 
tor al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în elaborarea po
liticii interne și externe a 
partidului și statului nostru, 
a măsurilor, menite să asigure 
progresul multilateral al 
României socialiste, transpu
nerea în viață a Programu
lui partidului, a mărețelor 
obiective stabilite de Con
gresul al Xl-lea și de Confe
rința Națională ale P.C.R., 
contribuția sa esențială la 
creșterea substanțială a pres
tigiului internațional al P.C.R. 
șt al României socialiste.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român a ă- 
probat în unanimitate docu
mentele supuse plenarei spre 
dezbatere..

1. Pe baza hotărîrilor Con
gresului al Xl-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, 
ia inițiativa și corespunză
tor indicațiilor și orientări
lor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, plenara a anali
zat și aprobat măsuri cu pri
vire la perfecționarea con
ducerii și planificării econo- 
mico-financiare, la creșterea 
rolului fiecărui colectiv de 

muncă în gospodărirea cu 
maximum de eficiență a păr
ții din avuția națională ce 
i s-a încredințat spre admi
nistrare, în vederea dezvol
tării mai puternice a forțelor 
de producție și creșterii pe 
această bază a nivelului de 
trai și civilizație al întregu
lui popor.

Pentru a da un conținut 
mai bogat, corespunzător ca
drului organizatoric al demo
crației muncitorești creat în 
țara noastră în ultimii ani 
și în vederea ridicării la un 
nivel tot mai înalt a partici
pării oamenilor muncii înșiși 
la conducerea activității în
treprinderilor, a întregii vieți 
economico-sociale, a societă
ții noastre socialiste, plenara 
a stabilit măsuri menite să 
asigure trecerea la o nouă 
calitate a activității econo
mice prin perfecționarea con
tinuă a mecanismului econo- 
mico-financiar, stimularea 
creșterii eficienței economice, 
cointeresarea oamenilor mun
cii în valorificarea superioa
ră a resurselor existente și 
obținerea de rezultate econo
mice superioare. Măsurile a- 
doptate privesc în mod deo
sebit îmbunătățirea activită
ții de planificare și a celei 
financiare, creșterea rolului 
și răspunderii întreprinderi
lor și centralelor în planifi
carea propriei lor activități, 
întărirea autoconducerii mun
citorești, asigurarea pîrghi- 
ilor economice și financiare 
necesare realizării acestor o- 
biective în concordanță cu 
obiectivele planului unic de 
dezvoltare a economiei na
ționale.

Plenara a hotărît întărirea 
autogestiunii economico-fi- 
nanciare în întreprinderi, lăr
girea competențelor organe
lor colective de conducere în 
luarea deciziilor, în înfăptui
rea hotărîrilor și îndeplinirea 
planului, în elaborarea în 
fiecare unitate economică a 
bugetului de venituri și chel
tuieli, care va reprezenta in
strumentul de bază al con
ducerii activității financiare, 
al asigurării unor beneficii 
tot mai mari în fiecare în
treprindere .

în conformitate cu orien
tările formulate de secreta
rul general al partidului, ple
nara a adoptat mături pri
vind introducerea ca indi
catori de bază a valorii pro
ducției nete și producției fi
zice, perfecționarea celorlalți 
indicatori economico-financi- 
ari, îmbunătățirea activității 
ministerelor, a organelor cen
trale, a organelor de con

ducere pe toate treptele or
ganizatorice în scopul solu
ționării operative a proble
melor de planificare, financi
are, de credit și prețuri, de 
aprovizionare tehnico-materi- 
ală, de comerț exterior și de 
cointeresare materială a per
sonalului muncitor din unită
țile economice.

Plenara a exprimat convin
gerea că aplicarea acestor 
măsuri va asigura perfecțio
narea conducerii și planifi
cării economico-sociale, dez
voltarea democrației socialis
te, participarea tot mai acti
vă a clasei muncitoare, a tu
turor oamenilor muncii la 
conducerea societății, la fău
rirea în mod conștient a pro
priului destin, a viitorului 
comunist al patriei noastre.

2. - Din inițiativa și la 
propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, plenara 
a examinat și aprobat mă
surile cu privire la parti
ciparea la beneficii a oame
nilor muncii.

Aceste măsuri pornesc de 
la necesitatea perfecționării 
continue a relațiilor socia
liste de producție, a orga
nizării activității în vederea 
creșterii productivității muncii 
și asigurării unei eficiențe 
economice superioare, a 
participării oamenilor mun
cii la autoconducere, la în
tărirea și lărgirea autogesti
unii economico-financiare. 
Fondul de participare a oa
menilor muncii' la beneficii 
se constituie anual pe baza 
rezultatelor economice ale 
întreprinderii în anul ante
rior.

Personalul muncitor va pri
mi, în afara retribuției tari
fare, o parte din beneficiul 
obținut, de întreprindere, în 
raport cu contribuția adusă 
la îndeplinirea și depășirea 
planului producției nete și 
a producției fizice, la dezvol
tarea întreprinderii respecti
ve, cu activitatea depusă șr 
cu vechimea în unitate. Su
mele cuvenite individual sub 
formă de participare la be
neficii se stabilesc în fiecare 
unitate economică de către 
consiliul oamenilor muncii, în 
condițiile prevăzute de lege, 
și nu sînt plafonate. Prin a- 
ceastă participare a fiecărui 
om al muncii la beneficiu se 
realizează legarea și mai 
strînsă, nemijlocită, a veni
turilor fiecăruia de activita
tea concretă și rezultatele ei, 
de aportul la îndeplinirea 
sarcinilor întregului colectiv. 
Acest sistem urmează să se 
aplice în industrie, construc
ție, agricultură, transporturi, 
cercetare științifică, proiec
tare și inginerie tehnologică, 

circulația mărfurilor și în 
alte ramuri ale economiei 
naționale. Se prevede, de a- 
semenea, participarea oame
nilor muncii și lă beneficiile 
obținute de întreprinderi în 
realizarea și depășirea sarci
nilor la export. Se aduc îm
bunătățiri și sistemului de 
premiere, acordarea premi
ilor fiind în raport direct cu 
rezultatele obținute, cu rea
lizarea de economii de ma
teriale și forță de muncă.

Totodată, se constituie în 
fiecare unitate economică un 
fond special provenit din 
beneficii și alte venituri pro
prii, care este destinat pen
tru construcții de locuințe, 
alte investiții și cheltuieli cu 
caracter social.

Plenara își exprimă convin
gerea că aceste măsuri vor 
spori răspunderea și cointe
resarea oamenilor muncii în 
îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan, în ridicarea 
eficienței economice, vor con
tribui la creșterea continuă a 
venitului național, sursa dez
voltării economice și ridicării 
bunăstării materiale și spi
rituale a poporului nostru - 
țelul suprem al politicii 
Partidului Comunist Român.

3. Plenara a dezbătut și 
aprobat raportul cu privire 
la efectivul, compoziția și 
structura organizatorică a 
partidului la 31 decembrie 
1977.

• {Continuare în pag. a 4-a)

Reporter în post fix la Aninoasa

Azi despre : POLICALIFICARE
Directorul Grupului școlar minier din Petro

șani, ing. ION CRUCERU, a răspuns cu ama
bilitate invitației noastre și ne-a însoțit la școa
la de calificare a minei Aninoasa. După analiza 
făcută, ne declara :

• Pregătirea cadrelor trebuie să fie cu un 
pas înaintea mecanizării; or, la Aninoasa, 
mecanizarea a luat-o înaintea pregătirii 
cadrelor.

Cele două complexe intro
duse în abatajele întreprinde
rii miniere Aninoasa, cărora 
fără îndoială le vor urma 
altele, sînt primii pași făcut» 
pe calea mecanizării com

Președintele Republicii Socialiste România decretează:
ARTICOL UNIC. - Tovarășul Vasile Pungan se numește în 

funcția de ministru la Președinția Republicii Socialiste Româ
nia, șef al grupului de consilieri ai Președintelui Republicii 
Socialiste România.

■ * .
NICOLAE CEAUȘESCU, 

Președintele
Republicii Socialiste România

In parcul de agrement 
al Petroșaniului

Parcul de agrement al o- 
rașului Petroșani, dotație 
edilitară atit de necesară 
și așteptată cu viu interes 
de publicul larg, prinde 
contururi noi, Aleii pietona- 
le dalate — ce se desprin
de de lingă Institutul de 
mine și străbate pînă sus 
pădurea — și drumului as
faltat de acces pentru au
tovehicule, obiective ale 
noului parc, finalizate de
ja, li s-a adăugat recent 
altul de mare atracție și u- 
tilitate — cabana „Brădet". 
Construită intr-o arhitectu
ră originală și dotată cu 
mobilier modern, cu două 
terase exterioare asfaltate, 
din care una va fi acoperi
tă, cabana va oferi vizita
torilor parcului, îndeosebi 
în perioada de vară, în ae
rul proaspăt al pădurii de

plexe a lucrărilor din subte
ran la această mină. Utila
jele moderne, de mare pro
ductivitate, presupun, • sau 
mai bine zis impun ca o ne
cesitate de prim ordin 

pini, un cadru intim pentru 
a petrece clipe de recreie- 
re și odihnă plăcută.

Alte puncte de atracție 
ale parcului sînt stadionul 
I.M.P., lacul de agrement, 
izvoarele artificiale, la ca
re mai sînt de executat ul
timele finisări. Odată cu 
sosirea timpului favorabil, 
cu sprijinul unor unități e- 
conomice și al cetățenilor, 
vor fi reluate acțiunile pen
tru efectuarea ultimelor lu
crări la tribuna' stadionului, 
lac și izvoarele artificiale 
și pentru continuarea altor 
amenajări. Primele din a- 
cestea din urmă, după cum 
aprecia tovarășul I. Chere- 
cheș, șeful sectorului de

T. ȚĂȚĂRCA

(Continuare în pag. a 2-a) 

înaltă calificare a celor puși 
să le mînuiască, să le ex
ploateze, o policalificare a 
minerului și a electrolăcătu- 
șului.

Din acest punct de vedere, 
al policalificării cadrelor, 
pentru că numai asupra a- 
cestui aspect ne vom opri 
atenția, intenția conducerii 
întreprinderii miniere Aninoa
sa a fost bună. Cifra celor 
propuși pentru policalificare . 
în prima etapă, începînd din 
luna februarie a acestui an, 
era de 150 de muncitori.

Materializarea acestei in-1 
-tenții, aplicarea ei în prac-< 
tică nu s-a făcut însă, deo
camdată, la nivelul exigen
țelor impuse de ritmul de 
mecanizare.

(vă informăm 87 la sută din întreaga 
cantitate de sînge donat. 
(C.D.)

CENTRALA TELEFONICA 
A ORAȘULUI VULCAN, 
va fi conectată, în data 
de 28 martie, ora 24, la 
sistemul telefonic urban și 
interurban (prefixul 957 - 
prefixul Petroșaniului). La 
realizarea acestei lucrări 
un aport deosebit și-au a- 
dus : șeful de echipă Er
nest Sebestein, electromeca- 
nic-frecvență, Constantin 

Chițorea și electromecanic- 
•Itnii Gavril Caszoni. (Șt. Ne- 
mecsek, eoresp.).

EXCURSIE. Zilele trecute 
s-au întors la Petroșani cu 
impresii de neuitat, cei 30 
de excursioniști, mineri, 
constructori, tehnicieni ca
re au vizitat timp de 12 zi
le orașele Chișinău, Kiev 
și Moscova. Pentru iubito
rii de drumeție, O.J.T. Pe
troșani organizează înce
pînd din 6 aprilie, o nouă 
excursie pe itinerariul Kiev 

- Leningrad - Moscova. 
(M.P.).

DOUĂ NOI GRUPE SA
NITARE DE CRUCE ROȘIE 
au fost creat.e la între
prinderea minieră Vulcan în 
conformitate cu prevederile 
Decretului nr. 561/1973. 
Noile formații care și-au 
început activitatea cuprind 
un număr de 36 dintre 
cele mai active femei. (T.Ț.).

va tuf armăm

Constructorii din Lupeni promit:

Pînă la sfîrșitul lunii aprilie — 
76 apartamente la cheie

Constructorii din Lu
peni au început lucrările 
la un nou bloc în car
tierul „Vîscoza" al orașu
lui, blocul K3, cu 20 de 
apartamente. Prin concen
trarea de forțe umane și 
materiale ale șantierului, 
constructorii s-au angajat

să finalizeze lucrările nou- ■ 
lui bloc pînă la sfîrșitul ; 
lunii aprilie, dată pînă Ia i 
care, avînd în vedere sta- j 
diile de execuție avan- : 
sate atinse la un alt bloc : 
aflat în construcție, J 1, ■
în Lupeni se vor preda, 
în total, 76 apartamente. 5
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Cititorii „ACȚIUNEA PRIMAVARA" Teatrului de comedie

au cuvîntul
MULȚUMIRE

Recent am fost in
ternat la secția de speciali
tate a spitalului din Petroșani 
și operat la ochiul stîng de 
dr. losif Eșanu, cadru medi
cal cu un meritat renume în 
județul nostru și în țară. O- 
perația a reușit 
iri-am redobîndit 
normală. Medicul 
Eșanu este zilnic prezent 
în cele patru saloane ale sec
ției acordînd tratamentul in
dicat, sfătuind bolnavii. Pen
tru toate acestea, mă simt 
dator să aduc mulțumiri me
dicului Eșanu pentru străda
nia și priceperea pe care le-a 
dovedit în efectuarea opera
ției la care am fost supus, 
iar apoi pentru a mă ajuta, 
prin tratament, să-mi recapăt 
vedera.
, Ion CIUR, pensionar, 
j Petroșani

bine, 
vederea 

losif

N-A VRUT TAXATOAREA

Intr-una din zile, am 
urcat din centrul orașului Lu
peni în autobuzul 31-HD-1717 
ce circulă pe ruta Petroșani - 
Uricani, cu gîndul să cobor 
în stația „Cucu". Autobu
zul n-a oprit însă în stația 
respectivă. M-am consolat 
zicîndu-mi că oprește în sta
ția din cartierul Sohodol, de 
unde o să fac calea întoar
să pe jos. Cînd autobuzul s-a 
apropiat de stație, am anun
țat taxatoarea că vreau să 
cobor. Dumneaei m-a apos
trofat ironic: coborîrea este 
prin față! Avînd o infirmitate 
la picior, n-am reușit să a- 
jung să cobor decît în sta
ția de la Uzina electrică Pa- 
roșeni. Și aceasta din lipsa 
de înțelegere și solicitudine a 
taxatoarei.

Tudor BICHEI, 
Lupeni

Corespondenții voluntari ne relatează:
ADEVĂRATE ȘANTIERE

DE ÎNFRUMUSEȚARE

Activitate susținută se 
desfășoară și la blocul nr. 
3, strada Venus, precum'și 
la cea mai tînără grădini- 

— ță din cartierul Aeroport 
din Petroșani. In timp ce la 
blocul nr. 3 locatarii I. 
lonașcu, Gh. Perja, Gh. lo- 
vu, C. Condurat, I. Bîcan, 
T. Gagiu, D. Filip, D. Vulcă- 
nescu, I. Brînzan, I. Berchi, 
și Șt. Dineu sînt preocupați 
de amenajarea terenului de 
joacă pentru copii prin um
plerea denivelărilor și aș- 
ternerea de zgură, o parte 
din părinții copiilor de la 
grădinița amintită, între ca
re N. Stroia, Gh. Duma, Fr. 
Molnar, V. Burlacu, I. Pol- 
coynicu, M. Golumb, P. Cer- 
naf și cadrele didactice Ma
ria Gorgan și Maria Iliescu 
doresc să finalizeze cît mai 
repere spațiul verde din fa
ța clădirii. Pentru aceasta 
aici s-au plantat deja 40 de 
arbori ornamentali, iar a- 
cum se fac completări cu 
pămînt vegetal și urmează

amenajarea rondurilor, 
plantarea florilor.

ton FLOCA, 
Petroșani

ELEVII LA MUNCA 

PATRIOTICĂ

Peste 200 de elevi de la 
Școala generală nr. 1 din 
Aninoasa au participat la 
acțiunea patriotică de cură
țire a versantului de lîngă

La 
de

terenul de sport, 
rîndul lor, 70 de elevi 
la școala din Iscroni au cu
rățat curtea școlii și au 
velat-o cu zgură. O parte 
din elevi au făcut ordine și 
curățenie în stațiile de au
tobuz. din raza comunei.

losif ȘIMO, 
învățător — Aninoasa

ni-

SFATUL LOCATARILOR

A HOTĂRiT

Locatarii din blocul 10 
de pe strada Independenței 
Petroșani s-au întrunit pen
tru a discuta acțiunile ne
cesare în vederea înfrumu-

setării mediului înconjură
tor. Emerich Lany, Pândele - 
Dincă, Maria Sitescu, Flo- 
rica Cosma, Eugen Nagy 
- vicepreședintele asocia
ției locatarilor și alții, au 
venit cu păreri și propuneri 
concrete care, au fost fireș
te reținute. •

La sfîrșitul discuțiilor s-a 
hotărît : zugrăvirea caselor 
scărilor prin contribuția bă- . 
nească a locatarilor; pres
tarea a zece ore de muncă 
patriotică de către fiecare 
familie pentru amenajarea 
spațiului verde și plantarea 
de flori în jurul blocului. 
Pentru protejarea acestora, 
s-a atras atenția părinților 
să se ocupe mai îndeaproa
pe de supravegherea copi
ilor.

Pentru că în unele zile 
din această iarnă nu s-a dat 
căldură și apă caldă su
ficientă în apartamente lo
catarii au propus pentru a- 
sociația locatarilor ca în vi
itor, personalului de la cen
tralele termice să i se reți
nă retribuția cuvenită pen
tru zilele în care nu-si în-tru zilele în care nu-și 
deplinește sarcinile.

C. DĂNILĂ, 
corespondent. Petroșani

Mișcarea artistică de ama
tori se găsește într-un proces 
de perfecționare, exprimînd 
în plan cultural capacitatea 

- de creație a oamenilor’mun
cii din Valea Jiului și contac
tul cu folclorul, cunoscut și 
valorificat în spectacole. In 
realizarea unei calități cons
tante în arta exprimată de 
amatori este necesară și o 
acțiune de îndrumare din par
tea artiștilor profesioniști. A- 
cesta a fost rostul schimbului 
de experiență, organizat ieri 
după-amiază la Casa de cul
tură din Petroșani, la care a 
participat, după ce a văzut 
în zilele trecute cele rr-ai re
prezentative formații, actorul 
Ion Lucian. Cunoscător al spe
cificului artei amatorilor (a 
instruit, ne spunea, formații 
din întreprinderi bucureștene), 
Ion Lucian a avut cu tinerii 
din municipiu un schimb viu 
și interesant de opinii și re
flecții, profitabil, fără îndo
ială, activității artiștilor a- 
matori din Valea Jiului.

Astăzi este o zi foarte den
să a „Săptămînii Teatrului de 
comedie", cu acțiuni deose
bit de interesante și cu carac
ter diferit.

• La ora 12, la Casa de 
cultură din Petroșani, are loc 
o întîlnire a copiilor din Pe
troșani cu doi prieteni iubiți 
și cunoscuți din emisiunile

Lucrătoarele de la ma
gazinul alimentar nr. 12 
din cartierul Aeroport — 
Petroșani au ieșit la pri
menirea spațiului verde 
din jurul magazinului.

Foto : I. LICIU
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Controlul oamenilor Șâ;

muncii în acțiune

i
P ■ ,i

televiziunii actorii Ion Lucian 
și lurie Darie.

® La ora 13,30, minerii de 
la Lonea și Petrila se întîl- 
nesc, în sălile de apel, cu 
colective de actori ai Teatru
lui de comedie. In încheiere 
vor avea loc programe artis
tice pregătite de actorii și 
colaboratorii teatrului.

• Recitalul de poezie al 
lui Silviu Stănculescu, „Poe
mele luminii", va fi prezen
tat pe scena clubului sindica
telor din Vulcan (ora 17).
• La Casa de cultură din 

Petroșani (ora 19,30), come
dia „Plicul" de Liviu Rebrea- 
nu. In distribuție : Stela Po
pescu, Dumitru Rucăreanu, 
Aurei Giurumia, lurie Darie, 
Cornel Vulpe, Mirceă Șepti- 
lici...

T. SPĂTARU

în parcul 
de 

agrement
* (Urmare din pag. I)

r Comitetul sindicatului de la I.M. Vulcan a organizat zi
lele trecute instruirea echipelor de control al oamenilor 
muncii din întreprindere. După prelucrarea Legii nr, 6, cu 
modificările ulterioare, s-a trecut la efectuarea unui con
trol în unitățile de comerț și prestatoare de servicii. Apoi 
cele 6 echipe s-au întiinit din nou la clubul din Vulcan, 
împreună cu conducători ai unităților controlate. Au fost 
analizate lipsurile constatate, măsurile și posibiliățile pen
tru îmbunătățirea activității 
vicii.

Dar iată aspectele infinite. 
Deși în ansamblu, activitatea 
de aprovizionare și desface
re este bună, orașul fiind 
aprovizionat cu mărfuri care 

* satisfac cerințele cumpărăto
rilor, mai există și unele ca
rențe în munca lucrătorilor 
din comerț. La unitatea nr. 
43, Crividia, a C.L.F. lipsește 
firma de aproape 8 ani. In 
ziua efectuării controlului e- 
rau puse în vînzare mere de
preciate, la prețul de 5 lei 
kilogramul, în timp ce în 
magazie existau mere de ca
tegoria a ll-a, frumoase. La 
magazinul alimentar nr. 44, 
din centru, au fost găsite 
mărfuri dosite - ca de exem
plu cafea, iar la un control 
anterior s-a constatat că 
ouăle se vindeau cu suprapreț 
(1,30 lei în loc de 1,20 lei 
bucata). La plăcintăria „Dia
na" nu a fost găsită condica 
de sesizări și reclamații. S-a 
pretextat că: „este închisă de 
șeful unității". In timp ce 
clienții solicitau bere și li se 
răspundea că nu este, în ma- 
gazie se aflau 25 de lăzi 
cu bere, iar persoane care 
au menirea să asigure res
pectarea legii se înfruptau 
copios din berea care exista.

Fără a crea o notă do- 
țninantă negativă, aceste de
ficiențe afectează activitatea 
Î>entru servirea consumatori- 
pr și de aceea ele trebuie 

grabnic înlăturate. Totodată 
au fost relevate și unități în 
care atitudinea cuviincioasă 

față de cumpărători a vînză-

de comerț și prestații de ser-

torilor, ordinea și curățe
nia în care sînt păstrate măr
furile denotă spirit gospo
dăresc și respect pentru oa
menii munții aflați în pos
tură de clienți. Au fost date 
drept exemplu magazinele 
alimentare nr. 53 și nr. 46 
Crividia, unitățile textile. 
Prezenți la întîlnire, șefii u- 
nitățiîor comerciale, prin 
cuvîntul lor, s-au arătat de
ciși să înlăture deficiențele 
semnalate, să contribuie la 
eliminarea aspectelor dăună
toare comerțului socialist.

Tudor MUCUȚA și Gh. 
POPESCU, membri ai 
echipelor de control al 

oamenilor muncii

Semne
de întrebare
SERVIRE CIUDATĂ. Cînd 

doi muncitori de la I.M. A- 
ninoasa au vrut să serveas
că 8 mici, înainte de a intra 
în șut, vînzătoarea de la gră
dina de vară din comună le-a 
dat un răspuns ciudat : „Nu 
avem decît 5 mici". „Daji-ne 
atunci cinci". Au așteptat a- 
proape o oră să se frigă mi
cii, dar s-au văzut nevoifi să 
plece la șut fără să fie ser
viți. De cîte ori trecea os
pătară pe lînaă amatorii de 

î mici și o întrebau, le răspun- 
Idea că-i servește imediat. Dar 

nu i-a servit. In schimb îi șer-

Răspundem • (Urmare din pag. I)

• ION BUTMALAI, Lupeni: 
Refuzul tovarășei de la ghi
șeul de poștă din Lupeni de 
a vă primi depunerea pe car
netul de economii, nu are 
nici o justificare. Ștampilele 
de care vorbiți, nu s-au re
tras de la oficiile poștale, a- 
șa că vă puteți depune în 
continuare economiile la o- 
ficiul din Lupeni.
• GHEORGHE BĂNICĂ, 

Petroșanii Intr-adevăr în pe
rioada 16-21 februarie, din 
lipsă de efectiv la centrala 
termică nr. 2, între orele 22 
și 6, nu s-a furnizat căldură. 
Incepînd cu data de 22 fe
bruarie, situația s-a remediat, 
fapt confirmat și de locatarii 
din blocul 7 cu care s-au pur
tat discuții. Dacă mai aveți 
nemulțumiri reveniți.

vea cu prioritate pe cei ce 
consumau băuturi alcoolice. 

. N-o vede nimeni? (D.C.)
PARCĂRILE DIN DEFILEUL

JIULUI. Dacă-s „parcări", și 
sînt, după cum se văd și 
cum știu participanții la tra
ficul rutier că li se spune, 
de ce nu sînt marcate ’ cu 
indicatorul respectiv ? în
trebarea ne-am pus-o zile
le trecute pe DN 66, în de
fileul: Jiului. Toate refugiile 
de pe porțiunea de drum, 
de la Iscroni pînă la li
mita municipiului și a jude
țului nostru nu sînt marcate. 
Drumarii, diriguitorii trafi
cului rutier din municipiu 
cînd vor pune în ordine re
fugiile de pe defileu? (T.V.J

I
I
I
I
I
I
I

gospodărie comunală și lo
cative al orașului, sînt ilu
minarea aleilor și a celor- 
laltor dotații, trotuarul lo
cului de agrement in a că
ror rezolvare este așteptat 
sprijinul S.D.E.E. și al Gru
pului de șantiere al T.C.H. 
Stilpii din beton sînt deja 
fixați pe aleea principală, 
cablurile trase, urmînd să 
mai fie montat un transfor
mator și să se facă bran- 
șarea. Apoi vor urma nive
larea terenului din jurul 
lacului, instalarea mai mul
tor chioșcuri, realizarea gru
pului sanitar, amenajarea 
staționarelor și fixarea a 
50 de bănci tip parc, pu
nerea in funcțiune a izvoa
relor artificiale și, desigur, 
cea mai amplă și mai ne
cesară operațiune — com
pletarea golurilor apărute 
în magnifica pădure prin 
plantarea numai in această 
primăvară a aproape 
10 000 puieți de pin și mo
lid.

susținerii - grinzi, stîlpi, com
plexe mecanizate - 6 ore. 
Dar, fiind vorba de polica
lificare, de ridicarea califi
cării celor care mînuiesc com
plexe, de pregătirea lor 
pentru a putea repara și 
întreține aceste utilaje, tre- 

"buie să avem grijă pe ce 
anume capitole insistăm.

In concluzie, la I.M. Ani
noasa situația se prezintă 

___________ astfel : o școa
lă de califica
re cu o sală, 
o contabilă, 
un curs de po
licalificare cu 

43 de cursanți, 
care sînt lăsați 
la voia întîm- 
plării, partici-

nici. Ei trebuiau conform in
dicațiilor combinatului să 
coordoneze activitatea cursu
rilor de policalificare ce 
se desfășoară în cadrul șco
lii de calificare. Și pentru că 
tot aminteam că este vorba 
de o școală de calificare în 
cadrul căreia se desfășoară 
cursurile de policalificare, 

—i că, de
fapt, nu sînt create condiții,

La 22 martie, numărul ce
lor înscriși la cursul de po
licalificare era de 43 de 
mineri și ajutori minieri pen
tru meseria de electrolăcătuș. 
Sînt convins că sînt necesa
re și cursuri de calificare a 
electrolăcătușilor pentru me- 

deo- vrem să spunem 
decît f

seria de mineri. Dar 
camdată nu 
cursul amintit
- curs care, 
deși unic, abia 
se desfășoară
- din 43 de
cursanți sînt 
prezenți la ore 
cîte 2-4 și 
doar o singu
ră dată au fost 
nouă. Au fost ...... ,
cînd nu s-a prezentat decît 
un singur .cursant sau nici 
unul. Aceasta nu dovedeș
te nimic altceva decît lipsă 
de preocupare mai ales din 
partea celor care sînt puși, 
care au obligația de a or
ganiza și urmări buna desfă
șurare a cursurilor. Din dis
cuțiile purtate cu președin
tele comitetului sindicatului 
pe întreprindere, cu lucrători 
din compartimentul care ar 
trebui să se ocupe și de 
învățămînt, de calificare și ’ 
policalificare, am constatat 
cu surprindere că, această 
activitate este lăsată în sea
ma contabilei școlii de caii-’ 
ficare.

O altă constatare sur- 
. prinzătoare: la I.M. Aninoa

sa nu se respectă indicația 
conducerii C.M.V.J. ca aceste 
cursuri să fie coordonate 
direct de cele mai bune ca
dre, deși s-a subliniat chiar
- în frunte cu inginerii șefi 
cu producția și electromeca-

există

Policalificare
însă și zile avînd în vedere Că se desfă

șoară într-o singură sală un
de se 
genuri 
ția la 
cu atît 
cît pe _ _____ ,
le de cadre calificate au eres 
cut, școala de calificare, să-i 
spunem în continuare tot a- 
șa, și-a restrîns activitatea. 
Treptat, treptat o parte din 
săli au căpătat altă destina- 

'................ acea
amin-

țin și ședințe și alte 
de activități. Situa- 

care s-a ajuns este 
mai de neînțeles cu 
măsură ce necesități-

tie, școlii rămînîndu-i 
unică sală de care 
team.

Cu toate acestea 
comandare aș dori să fac 
lectorilor de la cursurile de 
policalificare : să acorde mai 
multă atenție și timp capita
lelor mai importante din 
programul de învățămînt. 
Fac această recomandare 
pentru că urmărind temati
ca pentru cursul de polica
lificare a minerilor pentru 
mesei ia de lăcătuș am cons
tatat că ciocanului de aba
taj îi sînt rezervate 4 ore, iar

o re

piui ii, parnci- 
pă cînd vor la cursurile pro
gramate fără să fie contro
lați de șefii de sectoare. Co
mentariile sînt de prisos. La 
Aninoasa se pare că mecani
zarea lucrărilor din subte
ran a luat-o înaintea pregă
tirii cadrelor, a policalifică
rii acestora. Drumul firesc 
era ca pregătirea cadrelor 
să fie cu un pas înaintea me
canizării. In felul acesta, ac- 
ționînd pentru pregătirea ca
drelor, pentru policalificarea 
minerilor, electrolăcăfușilor,. 
așa cum au acționat pînă 
acum cei îndrituiți la mina 
Aninoasa să o facă, cu 
greu se vor achita de sar
cina trasată de secretarul 
general aLpartidului, tova
rășul Niwrae Ceaușescu 
formarea minerului-tehnician,. 
capabil să exploateze rațio
nal utilajele de ,mare comple
xitate și productivitate, să 
le întrețină în mod cores-Ji 
punzător și să le repare a- 
tunci cînd este cazul.



OMUL - MAI PRESUS DE ORICE
De securitatea muncii răspund în egală măsură:

« INGINERII . MAIȘTRII • MUNCITORII
Întărirea

- Intr-o discuție anterioară, 
ne-ați vorbit despre faptul 
că a crescut, numărul și gra
vitatea accidentelor în trans
portul subteran. Vă rugăm să 
vă referiți la cîteva cazuri.

De ia începutul anului 
s-au înregistrat, într-adevăr, 
accidente mai numeroase de- 
cît de obicei în activitatea de 
transport. Atît pe galerii, un
de se face transport mecanic, 
cît și în lucrări miniere pe 
înclinare sau în puțuri, am 
avut unele accidente grave. 
Un caz, petrecut la I.M. Băr- 
bâteni, este de natură clasică: 
prinderea unor părți ale 
corpului muncitorului între 
vagonete. La Dîlja și, aproa
pe- în situații identice, la Li- 
vezeni, au avut loc acciden
te pe galerii provocate de 
mijloacele de transport dato
rită stării traseului de trans
port. Tot la Dîlja au avut 
loc accidente pe suitori și 
unul pe puț datorate grabei 
și modului incorect în care se 
efectuează unele operații.

— Vă rugăm să vă referiți 
la cauzele accidentelor.

- Fiecare caz în parte poa
te fi încqdrat, ca principală 
cauză, în nerespectarea dis
ciplinei la transport. Este 
vorba, înainte de orice, de 
indisciplină, atît din partea 
celui direct implicat - de 
fiecare dată constatîndu-se 
încălcări grosolane ale unor 
norme de protecție a muncii, 
dar și din partea celor numi
ți să supravegheze respecta
rea de către subalterni a 
normelor departamentale, o- 
bligați în același timp să 
creeze condiți pentru preve
nirea abaterilor. De pildă, în 
cazul de la Bărbăteni, deși 
normele și instrucțiunile pre
văd limpede că pe linia de 
pregătire a vagonetelor pen
tru transportul pe plan încli
nat pot fi introduse doar 
două vagonete, practica fo
losită aici era introducerea 
mai multor vagonete deoda
tă. La Dîlja și la Livezeni au 
avut loc accidente provoca
te de locomotive pe trasee 
gabaritice, unde nu era pro
gramat transportul cu loco
motiva. In plus, locomotive
le folosite se aflau într-o sta
re necorespunzătoare trans
portului în deplină securitate: 
cu instalații descompletate 
fără cabină sau cu cabină 
modificată, fără capote. In 
cazul de la Livezeni, manevra 
locomotivei era încredințată 
unui revizor de locomotive 
neinstruit de către maistru 
pentru operația pe care o 
efectua. Un accident de puț.

ordinii și disciplinei
Convorbire cu ing. IOAN DUMITRAȘ, șeful 
compartimentului de protecția muncii din 

C.M.V.J.

la Dîlja, a avut drept cauză 
încercarea de a intra abuziv 
în colivie, pe partea neper- 
misă acestui scop.

- Fără îndoială, față de 
aceste situații, de fapt față 
de orice abatere de la nor
mele de protecție a muncii, 
trebuie acționat cu fermitate. 
Care sînt deci măsurile pre
văzute ?
- Pe prim plan se situează 

întărirea instruirii personalu
lui muncitor. Maiștrilor 

minieri și electromecanici, ca
re efectuează acest istructaj 
și exercită controlul direct 
asupra modului în care sînt 
însușite și respectate normele 
departamenale de protecție 
a muncii de către cei aflați 
în subordine, le revine sar
cina să supravegheze mai 
bine activitatea de transport. 
S-au constatat dese abateri 
față de care nu se iau din 
vreme măsurile de rigoare 
re. Este un comportament 
condamnabil. Conducătorii 
de sectoare, cadrele tehnice 
din conducerea întreprinderi
lor pot preveni producerea 
accidentelor. organizînd lu

crări de refacere a traseelor 
acolo unde aceasta este ne
cesar, prin interzicerea func
ționării locomotivelor în alte 
condiții decît cele admise. 
Cît despre puțuri, toate nor
mele precizează că suprave
gherea obligatorie a trans
portului de personal se refe
ră și la intrările abuzive prin 
spate.
- Dat fiind faptul că, așa 

cum spuneați și dumneavoas
tră, se constată o creștere a 
numărului de accidente în 
activitatea de transport, com
partimentul pe care-l condu
ceți va acorda o atenție mai 
mare prevenirii unor abateri...
- Bineînțeles. Acționăm cu 

toate mijloacele de care dis
punem, — atît la nivelul com
binatului, cît și al fiecărei 
întreprinderi - pe linia con
trolului, a instruirii și reins- 
truirii tuturor participanților 
la această activitate, fie ei 
ingineri, maiștri, tehnicieni 
sau muncitori. Pentru că fie
care în parte, și toți lao
laltă, au datoria și tre
buie să se simtă răspunză
tori de securitatea muncii,

Nici o abatere de la
Recent, în paralel cu con

troalele curente pe care le 
fac inspectorii de protecția 
muncii ai I.S.T.P.M. Hunedoa
ra - Petroșani, în Valea Jiu
lui a fost efectuat un control 
de protecție a muncii lărgit, 
la care au participat preșe
dinți ai consiliilor de control 
muncitoresc din întreprinderi, 
delegați ai M.M.P.G., spe
cialiști din compartimentul 
protecția muncii al C.M.V.J. 
și de la Centrul de cercetări 
pentru securitate minieră, șefi 
de compartimente și persoa
ne cu răspundere în domeniul 
protecției muncii. Acțiunea, 
astfel organizată, a permis 
să se desprindă noi concluzii 
privind modul de respectare 
a N.D.P.M. ;

La I.M. Petrila, I.M. Ani- 
noasa, I.M. Lupeni, I.M. Lo- 
nea, I.M. Livezeni și la alte 
întreprinderi miniere, s-au 
constatat concentrații de me
tan peste limitele admise de 
norme. Această gravă defi
ciență are drept cauză fie 
defecțiuni ale instalațiilor 
parțiale de ventilație care 
funcționează în fronturi — 
ventilatoare defecte, coloane 
neetanșe sau insuficient pre
lungite, montaje defectuoase 
sau opriri nepermi'se ale ins
talațiilor —, fie proiecte și 
dimensionări greșite ale ins

talațiilor respective; acestea 
sînt însă carențe care durea
ză de multă vreme. Au fost 
constatate, de asemenea, de
ficiențe în aerajul parțial al 
abatajelor frontale din stra
tul 3 unde se utilizează co
loane metalice de aeraj în
gropate la acoperiș, în apli-

Concluzii desprinse 
in urma unui 
control lărgit 

pe linia protecției 
muncii

carea prevederilor ordinului 
nr. 1391 din 10 noiembrie 
1977, care se referă la înre
gistrarea și evidențierea con
centrațiilor de metan.

La baza deficiențelor stă 
în primul rînd lipsa controa
lelor pe care trebuie să le 
exercite în acest scop cu mul
tă exigență șefii de sectoare, 
compartimentele de speciali
tate și conducerile tehnice ale 
întreprinderilor, miniere. Deși 
aceste responsabilități cad 
direct în sarcinile lor zilnice, 
abaterile de la protecția mun
cii dovedesc o slabă activi
tate destinată acestui scop, 
o atitudine lipsită de fermi-

norme!
tate și exigență în curmarea 
unor situații neadmise.

Un rol deosebit în urmări
rea concentrațiilor de metan 
îl au instalațiie moderne, 
complexe cu care au fost do
tate toate întreprinderile mi
niere din Valea Jiului. 
Cu toate acestea, în 
controlul automat al me
tanului prin stațiile de telegri- 
zumetrie se întîlnesc defec
țiuni de înregistrare și necon- 
cordanțe între rezultatele în
registrate în stații și măsură
torile făcute la capetele de 
detecție cu detectorul porta
tiv. Asemenea cazuri au fost 
întîlnite la I.M. Lonea, I.M. 
Petrila, I.M. Bărbăteni și I.M. 
Paroșeni. înzestrarea între
prinderilor miniere cu aceste 
stații impune luarea unor mă
suri imediate pentru angaja
rea de cadre specializate ca-: 
re să se ocupe în exclusivi-- 
tate cu întreținerea stațiilor 
și a capetelor de detecție. 
Deocamdată, prin lipsa spe
cialiștilor, operațiile respecti
ve se execută numai în mo
mentul cînd apar defecțiuni, 
deci de multe ori cu întîrzie- 
re, și de către personalul cu 
alte atribuții în sectoarele 
generale ale minelor. Se sca
pă astfel din vedere preîn- 
tîmpinarea unor neajunsuri 
soldate de exemplu Ia I.M. 
Petrila și I.M. Bărbăteni, cu 
scoaterea din funcțiune a u- 
nui număr mare de capete 
de detecție Și reducerea ca
pacității de înregistrare a 
stațiilor telegrizumetrice, cu 
efecte nedorite în detecția 
metanului, în respectarea nor
melor de protecție, a muncii.

Numărul mare al stațiilor te
legrizumetrice instalate și a- 
flate în exploatare la între
prinderile miniere impune ca 
C.M.V.J. să organizeze încă 
din trimestrul II al anului un 
atelier centralizat și speciali
zat, de tip „service", pentru 
efectuarea operațiilor de con
trol tehnic și reparații. Se 
impune ca tot aici să-și per
fecționeze pregătirea și pen- 
sonalul muncitor calificat ca
re asigură întreținerea și ex
ploatarea stațiilor automate 
la fiecare unitate în parte.

Ing. Iosif REMETE 
inspector șef adjunct al 
I.S.T.P.M. Hunedoara - 

Petroșani

Pagină realizată la ce

rerea Combinatului minier 

Valea Jiului

Desfășurarea unei susținu
te activități de creație tehni
că de către colectivele de 
muncă de la unitățile minie
re, orientate îndeosebi spre 
perfecționarea tehnologiilor 
si adaptarea cît mai bună a 
lor la condițiile specifice de 
zăcămînt, constituie o cale 
eficientă de creștere a secu
rității muncii. Un bun exem
plu în această privință îl 
constituie aplicarea tot mai 
largă a tavanului de rezis
tență cu grinzi îngropate în 
vatră la I.M. Vulcan. Aceas
tă metodă, aplicată la abata
jele din stratul 3, preluată 
de la I.M. Lupeni, este ex
tinsă deja la sectoarele II, 
III și V. Ea permite, după cum 
sublinia directorul minei Vul
can, ing. Dan Surulescu, rea
lizarea a peste 15 la sută din 
producția minei în condiții de

„TAVANUL DE REZISTENȚĂ"
confirmă o nouă calitate:

Creșterea gradului de siguranță
eficiență sporită oglindite de 
creșterea productivității mun
cii și de diminuarea conside
rabilă a consumului de lemn, 
ceea ce a contribuit în bună 
măsură la reducerea cu pes
te 25 la sută a nivelului a- 
cestui important indicator teh
nic.

Unul din realele avantaje 
aduse de noua metodă îl 
constituie în aceiași timp 
creșterea gradului de siguran
ță a muncii în abataje. In 
perioada decembrie 1977 - 
februarie 1978, de exemplu, 
la abatajele cu tavan de re

zistență, numărul accidentelor 
de muncă a fost redus cu 60 
la sută față de cele produse 
la celelalte abataje cameră. 
Tavanul de rezistență oferă 
condițiile necesare desfășură
rii în deplină siguranță a 
muncii în abataj, apreciază 
ing. Octavian Surdu, șeful 
compartimentului de aeraj. 
Pentru a valorifica avantaje
le acestei tehnologii, la mina 
noastră a fost elaborat un 
program de extindere a ei, 
de instruire temeinică a în
tregului personal care lucrea- 

, ză în . aceste -abataje.

Intr-adevăr, după experi
mentarea „tavanului de re
zistență" într-un abataj din 
blocul X experiența acumu
lată aici de minerii din briga
da lui Petre Ailincăi a fost 
împărtășită unui număr . tot 
mai mare de formații de lu
cru. Azi, brigăzile conduse de 
Ștefan Cojocaru, Florea Pe- 
trișor, Iosif Costea, Costache 
Zaharia, luliu Lupas, lucrea
ză cu rezultate bune în aba
tajele cu front scurt, ti
vind tavanul de rezistență. 
Pe parcurs, experiența dobîn- 
dită s-a materializat într-un 

sistem de norme tehnice, de 
a căror respectare strictă de
pinde eficiența activității în 
aceste abataje. Pot fi mențio
nate în acest sens cerința 
respectării distanței maxime 
de 0,8 m între grinzi, cupla
rea corectă a tuturor grinzi
lor cu bolțuri, înlocuirea ori
cărui element de rezistență 
deteriorat, podirea corectă 
cu plasă, îndeosebi la prime
le trei rînduri.
- Tavanul de rezistență 

constituie un adevărat sprijin 
în munca noastră, ne spune 
brigadierul Petre Ailincăi. 

Poate fi aplicat în orice fel 
de zone ale stratului 3 și, da
că grinzile și plasa sînt mon
tate corect surpările sînt eli
minate complet din abataj.

Rezultatele obținute și opi
niile favorabile exprimate la 
mina Vulcan confirmă încă o 
dată eficiența deosebită a 
acestei tehnologii, atît sub 
a s p e c t economic, cît 
și din punct de vedere al a- 
sigurării securității muncii în 
abataje. Ele constituie în ace
lași timp un argument pentru 
valoarea deosebită a stimu
lării gîndirii tehnice creatoa
re a fiecărui om al muncii în 
vederea conceperii unor echi
pamente și tehnologii proprii, 
adecvate condițiilor locale de 
zăcămînt, capabile să asigure 
un grad sporit de securitate 
a muncii în subteran.

B. MIHAI
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Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

9 (Urmare din pag. I)

La plenară-s-a relevat că, 
în anul trecut, organele și 
organizațiile de partid, tra- 
ducînd în viață indicațiile 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au desfășurat o 
intensă muncă politico-orga- 
aizatorică pentru creșterea 
«Himerică și calitativă a rîn- 
riurilor partidului, pentru îm
bunătățirea compoziției mun
citorești a partidului, întări
rea caracterului său de clasă 
și. a disciplinei ferme, Spo
rirea rolului de forță poli
tică conducătoare a partidu
lui. Anul trecut, au fost pri- 
«tiți în partid 112 305 comu
ni șt-, dintre aceștia 71,75 la 
sută provenind din rîndul 
jnuncitorilor, 12,96 la sută 
din rîndul țăranilor, iar 15,29 
la sută din rîndul intelectu
alilor și funcționarilor. Efec
tivul partidului era, la sfîrsi- 
tel anului 1977, de 2747 110 
«nembri, respectiv 26,59 la 
•sută din populația activă a 
țării ; peste 73,26 la sută din 
«umărul total al membrilor 
partidului lucrează în sfera 
producției materiale; peste 
37 la sută din cei primiți în 
partid anul trecut sînt femei.

Au fost subliniate, de ase
menea, măsurile luate pentru 
perfecționarea structurii orga
nizațiilor de partid, măsuri 
tare aU ținut seama de 
schimbările aduse organizării 
administrative a unor unități, 
de intrarea în funcțiune a noi 
întreprinderi, de creșterea 
■efectivului unor organizații 
de partid. La 31 decembrie 
IȘ977 existau 59 037 organi
zații de bază.

Plenara a stabilit sarcini 
menite să ducă la realiza
rea întocmai a obiectivelor 
izvorîte din hotărîrile Congre
sului al Xl-lea, ale Conferin
ței Naționale și ale Comi
tetului Central al partidului 
cu privire la întărirea conti
nuă a rîndurilor partidului și 
creșterea rolului de forță con
ducătoare a organelor și or
ganizațiilor sale în toate sfe
rele vieții economice, politi
ce- și sociale.

4. Plenara a dezbătut, de 
asemenea, raportul cu privi
re la activitatea desfășurată 
in anul trecut de organele 
de partid, de stat și organi
zațiile de masă pentru înfăp
tuirea politicii de cadre a 
partidului.

*•••••••••••

DUMINICĂ, 26 MARTIE

8,00 Sportul pentru toți; 8,15 Tot 
înainte I; 9,00 Șoimii patriei ; 9,15
film serial pentru copii: Comoara 
din Insulă, Episodul 5; 9,45 Pen
tru căminul dumneavoastră ; 10,00 
Viața satului ; 11,45 Bucuriile muzi
cii. Viața instrumentelor. Episodul 
5; 12,30 De strajă patriei; 13,00 
Telex; 13,05 Album duminical. Din 
cuprins : Ora veselă cu Woody, cio- 
cănitoarea buclucașă - desene a- 
nimate; Secvențe din filme româ
nești; Serenade, canțonete, ope
rete ; „Fantezii pe zăpadă" ; Poves
tea filmului muzical ; 16,35 însem
nări de scriitori ; 16,45 Magazin 
sportiv. Daciada - reportaj ; Fot
bal : A.S.A. Tg. Mureș - Steaua (re
priza a ll-a). Transmisiune directă 
de la Tg. Mureș; 17,50 Film se
rial. Linia maritimă Onedrn. Epi
sodul 31 ; 18,40 Micul ecran pen
tru cei mici; 19,00 Telejurnal; 19,20 
Reportaj TV; 19,40 Antena vă apar
ține I Spectacol prezentat de jude- 
țpl Harghita; 20,40 Film artistic. 
Sunetul și Furia. - Premieră pe ța-

— Producție a studiourilor ame
ricane; 22,40 Telejurnal; 22,45 In*  
«hi derea programului.

Apreciind succesele impor
tante obținute în acest do
meniu, plenara a reafirmat

• necesitatea ca întreaga acti
vitate de selecționare și pro
movare a cadrelor de partid, 
de stat, ale organizațiilor de 
masă și obștești să se des
fășoare în continuare sub 
conducerea nemijlocită a 
C.C. al P.C.R., a organelor 
locale de partid și pe baza 
planului unic de perspecti
vă.

Potrivit indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în organele și în aparatul 
de partid, de stat, al organi
zațiilor de masă și obștești, 
în conducerile ministerelor, 
ale celorlalte instituții, pre
cum și în alte funcții de 
răspundere vor fi promovați 
în continuare cu prioritate 
muncitori, paralel cu promo
varea cadrelor din rîndurile 
celorlalte categorii de oa
meni ai muncii. Pentru funcții 
de conducere în toate dome
niile de activitate un loc deo
sebit trebuie să-l ocupe selec
ționarea și pregătirea tineri
lor, a unui număr mai mare 
de femei.

Plenara a adoptat măsuri 
pentru înfăptuirea în condi
ții tot mai bune a politicii 
de cadre a partidului pentru 
aplicarea cu strictețe a prin
cipiului muncii colective în 
politica de cadre, a respec
tării criteriilor politice, pro
fesionale și morale pe care 
trebuie să le întrunească cei 
propuși în munci de răspun
dere.

5. Plenara a dezbătut și a- 
probcrt măsurile privind îm
bunătățirea activității de re
zolvare a propunerilor, sesi
zărilor, reclamațiilor și cereri
lor oamenilor muncii, sublini
ind că această activitate re
prezintă o componentă im
portantă a dezvoltării demo
crației socialiste, un mijloc 
important de întărire a legă
turii partidului cu masele, o 
expresie a spiritului de răs
pundere și atitudinii înaintate 
a cetățenilor față de politica 
partidului, față de construc
ția socialismului în patria 
noastră. S-a stabilit că în
treaga activitate legată de 
solicitările oamenilor mun
cii se va desfășura sub con
ducerea nemijlocită a organe
lor și organizațiilor de 
partid.

Sînt fixate, de asemenea, 
obligațiile organelor de 
partid, de stat, organizați

ilor de masă și obștești, uni
tăților economice și social- 
culturale pentru asigurarea 
desfășurării acestei importan
te activități în condițiile cele 
mai bune, termenele de e- 
xaminare și rezolvare a pro
punerilor ,sesizărilor, recla
mațiilor și cererilor oame
nilor muncii, atribuțiile și 
răspunderile cadrelor de con
ducere din unitățile economi- 
co-sociale și ale organelor și 
organizațiilor de partid, de 
stat și obștești.

Plenara și-a exprimat con
vingerea că organele și or
ganizațiile de partid, orga
nele de stat și organizațiile 
obștești vor acționa cu ho- 
tărîre sporită pentru îmbună
tățirea continuă a activită
ții lor în acest domeniu, la 
ridicarea nivelului de viață 
material și cultural al celor 
ce muncesc, la mobilizarea 
oamenilor muncii în înfăptui
rea obiectivelor și sarcinilor 
stabilite de Congresul al 
Xl-lea. și Conferința Naționa
lă ale partidului.

Avînd în vedere sarcinile 
de mare importanță izvorîte 
din măsurile adoptate de 
plenară cu privire la activi
tatea dâ rezolvare a propu
nerilor, sesizărilor, reclama
țiilor și cererilor oamenilor 
muncii, plenara a aprobat 
trecerea în atribuțiile Cole
giului Central și, respectiv, a 
colegiilor județene de partid 
a acestei activități.

6. Plenara a examinat și 
aprobat raportul cu privire 
la activitatea internațională 
a partidului și statului nos
tru în anul 1977 și la prin
cipalele orientări ale activi
tăților pe plan extern în 
anul 1978.

S-a apreciat că, în cursul 
anului trecut, Comitetul Cen
tral al partidului și guvernul 
țării noastre au desfășurat o 
intensă activitate pe plan in
ternațional pe baza hotărîri- 
lor Congresului al Xl-lea, a 
orientărilor și îndrumărilor 
directe ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Plenara a dat o înaltă a- 
preciere rolului deosebit al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în elaborarea și transpu
nerea în viață a politicii 
externe a Republicii Socialis
te România, subliniind Că se
cretarul general al partidului 
a asigurat, cu o înaltă princi
pialitate, într-un profund

spirit de previziune po
litică, îndrumarea și desfă
șurarea în bune condițiuni a 
întregii activități a țării noas
tre pe arena internațională.

Plenara a subliniat că e- 
venimentele politice ale anu
lui 1977 au confirmat, încă o 
dată, justețea și realismul a- 
precierilor și orientărilor 
Congresului al Xl-lea al 
partidului, ale Programului 
său, privind, procesele, ten- . 
dintele și prefacerile care 
au loc în lumea de azi, 
demonstrînd că politica ex
ternă 6 Partidului Comunist 
Român corespunde pe de
plin intereselor fundamentale 
ale poporului român, pre
cum și necesității intensificării 
luptei maselor populare, a 
forțelor progresiste și revolu
ționare de pretutindeni pen
tru promovarea unei politici 
noi, democratice, pentru trans
formarea înnoitoare q socie
tății, pentru făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune 
pe planeta noastră.

în prim planul activității 
internaționale a partidului și 
statului nostru a fost situ
ată dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare cu 
toate statele socialiste ; s-a 
amplificat și diversificat con
lucrarea rodnică cu țările 
în curs de dezvoltare, 
cu statele nealiniate ; au con
tinuat să se extindă legăturile 
politice, economice și tehni- 
co-științifice cu toate celelal
te țări ale lumii, indiferent 
de regimul lor social.

S-au extins și s-au apro
fundat permanent relațiile de 
prietenie și colaborare mili
tantă cu toate partidele co
muniste și muncitorești, s-au 
dezvoltat raporturile cu par
tidele socialiste și social-de- 
mocrate, s-au amplificat le
găturile cu partidele de gu- 
vernămînt din țările în curs 
de dezvoltare, cu mișcările 
de eliberare națională, cu 
celelalte forțe antiimperialis- 
te, democratice și progre
siste.

Plenara a apreciat că în 
anul internațional 1977 s-a 
acționat cu fermitate pentru 
înfăptuirea liniei politice sta
bilite de Congresul al Xl-lea, 
au fost promovate inițiative 
politice constructive, menite 
să contribuie la găsirea căi
lor de soluționare a proble
melor cardinale cu care se

confruntă omenirea contem
porană.

Conducerea partidului și 
sfatului nostru, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidu
lui, președintele' Republicii 
Socialiste România, au mi
litat pentru afirma
rea în relațiile dintre sta
te a principiilor egalității în 
drepturi, independenței și su
veranității naționale, nea
mestecului în treburile in
terne, respectului și avanta
jului reciproc, renunțării la 
forță și la amenințarea cu 
forța. România și-a adus con
tribuția constructivă la ac
țiunile menite să ducă la 
realizarea unui climat de se
curitate, destindere și coope
rare pașnică în Europa, la 
rezolvarea pe Cale politică 
a tuturor conflictelor și stă
rilor de încordare dintre sta
te. O importanță deosebită 
a fost acordată luptei pen
tru lichidarea decalajelor e- 
conomice dintre țări și făuri
rea unei noi ordini economi1 
ce internaționale, pentru 
crearea unei lumi fără arme 
și fără războaie, pentru tri
umful, la scară planetară, a 
idealurilor libertății, indepen
denței, progresului social și 
păcii.

Plenara a apreciat că toa
te acestea au condus, în 
mod firesc, la o creștere 
substanțială a prestigiului in
ternațional al Partidului Co
munist Român, al Republicii 
Socialiste România.

în prezent, țara noastră 
întreține relații diplomatice 
și consulare cu 130 de state, 
iar relații economice cu pes
te 140 de state. Partidul Co
munist Român are relații cu 
90 de partide comuniste, cu 
23 de partide socialiste sau 
social-democrate și 24 de 
alte partide și formațiuni 
politice din țările capitaliste 
dezvoltate, cu 53 de partide 
de guvernămînt și 21 de alte 
partide și organizații progre
siste din țările în curs de 
dezvoltare, precum și cu șa
se mișcări de eliberare na
țională. Marea Adunare Na
țională, Frontul Unității So
cialiste, precum și organiza
țiile de masă și obștești au 
continuat, de asemenea, să-și 
extindă legăturile de colabo
rare internațională.

Plenara a apreciat că pla
nul de relații externe pe anul 
1978, pe linie de partid și de

stat, se integrează orientări
lor fundamentale stabilite de 
Congresul al Xl-lea și de 
Conferința Națională ale 
partidului, indicațiilor și în
drumărilor date de secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu,

7. C.C. al P.C.R. a adop
tat următoarele măsuri orga
nizatorice:

- alegerea tovarășului Iosif 
Banc, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ca mem
bru al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. Tot
odată, Comitetul Politic Exe
cutiv l-a ales ca membru al 
Biroului Permanent al Comi
tetului Politic Executiv;

- eliberarea tovarășului 
Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
membru al Biroului Perma
nent al Comitetului Politic 
Executiv, din funcția de se
cretar al C.C. al P.C.R., în 
legătură cu numirea sa în 
funcția de ministru al aface
rilor externe al Republicii 
Socialiste România ;

- alegerea tovarășului Va- 
sile Mușat în funcția de se
cretar al C.C. al P.C.R.

Plenara a aprobat unele 
modificări în componența 
Colegiului Central de partid.

Plenara a aprobat propu
nerile Comitetului Politic E- 
xecutiv privind componența 
comisiilor pe probleme ale 
Comitetului CentraUși a bi
rourilor acestora.

Lucrările Plenarei Comite
tului Central s-au desfășurat 
într-un spirit de înaltă răs
pundere partinică, într-o at
mosferă de profundă exigen
ță și preocupare pentru asi
gurarea progresului continuu 
al activității economice și 
sociale din patria noastră, 
de grijă pentru sporirea ne
încetată a rolului conducător 
al partidului în societate, 
pentru înfăptuirea neabătu
tă a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al Xl-lea și Con
ferinței Naționale ale P.C.R., 
a Programului partidului de 
edificare a societății socialis
te multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre 
comunism.

Hotărîrile Plenarei Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român au fost Ch 
doptate în deplină unanimi
tate.
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LUNI, 27 MARTIE

16,00 Telex; Emisiune în limba 
maghiară ; 19,00 Forum cetățenesc; 
19,20 1 001 de seri; 19,30 Telejurnal ; 
19,50 Panoramic ; 20,25 Roman-foi- 
leton . Familia Palliser. Episodul 6; 
21,15 Mai aveți o întrebare? 21,40

dele politicii partidului de dezvolta
re economico-socială a țării- 20,20 
Melodii populare; 20,40 Publicitate; 
20,45 Seară de teatru. Fîntîna Trevi 
- de Gian Lorenzo Bernini; 22,05 
Munca: sens al vieții omului; 22,20 
Telejurnal.

PROGRAMUL TV
Caravana melodiilor; 22,00 Cadran 
mondial; 22,20 Telejurnal;

MARȚI, 28 MARTIE

9,00 Teleșcoală; 10,00 Antologia 
filmului pentru copii și tineret, (re
luare); 11,20 In alb și negru (relua
re); 12,10 Telex; 16,00 Telex; 16,05 
Teleșcoală ; 16,35 Curs de limbă en
gleză; 17,05 La volan. Emisiune pen
tru conducătorii auto; 17,20 Cupa 
mondială la schi alpin; 18,05 Mult 
e dulce; 18,30 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură ; 1-9,00 între
bări șl răspunsuri; 19,20 1001 de 
seri# 19,30 Telejurnal; 19,50 Roa

MIERCURI, 29 MARTIE

9,00 Teleșcoală; 10,00 Șoimii pa
triei; 10,10 întrebări și răspunsuri 
(reluare); 10,30 Teatru TY. Fii bun 
pînă la moarte; 12,20 Telex; 16,00 
Telex; 16,05 Teleșcoală; 16,35 
Curs de limbă germană; 17,05 Din 
țările socialiste; 17,15 Din cartea 
naturii; 17,40 Pămînt străbun româ
nesc; 18,05 Telecronica pentru pio
nieri; 18,25 Tragerea pronoexpres; 
18,35 La izvoarele cîntecului; 19,05 
Forța vitală a națiunii; 19,20 1001 
de seri; 19,30 Telejurnal. Conferin
ța pe țară a președinților Consili
ilor populare; 20,00 Emisiune de

cîntece; 20,20 Film artistic. Osînda; 
22,20 Telejurnal:

JOI, 30 MARTIE

16,00 Telex; 16,05 Teleșcoală; 
T6,35 Curs de limbă rusă; 17,05 Pen
tru timpul dv. liber vă recoman
dăm... ; 17,20 Consultații juridice; 
17,40 Reportaj pe glob. Roma cea de 
toate zilele; 18,00 Fotbal internațio
nal. Rezumatele meciurilor dispu
tate în semifinalele cupelor europe
ne : Borusia - Liverpool, Dinamo 
Moscova - Austria Viena, Eidhoven 
- Barcelona, Juventus - F. C. Bruges 
ș.a.; 18,30 Tragerea de amortizare 
ADAS; 18,40 România pitorească; 
19,00 Viața muzicală; 19,20 1001 de 
seri; 19,30 Telejurnal. Conferința pe 
țară a președinților Consiliilor popu
lare; 20,00 Ora tineretului; 21,00 
Teatru TV. Ziua de duminică a lui 
Damian Stegaru; 22,05 Balade din 
trecut; 22,20 Telejurnal.

VINERI, 31 MARTIE
9,00 Teleșcoală ; 10,00 Film artis

tic (reluare); 11,55 Corespondenții 
județeni transmit...; 12,10 Telex; 
12,15 închiderea programului ; 
16,00 Telex; 16,05 Teleșcoală; 
16,30 Curs de limbă franceză

17,00 Emisiune în limba germană; 
19,00 Rezultatele tragerii loto; 
19,05 Film serial pentru copii -. 
Cuore; 19,30 Telejurnal. Conferin
ța pe țară a președinților Consiliilor 
populare; 20,00 Viața în lumina 
normelor eticii și echității socialiste; 
20,25 Film artistic. Curg apele 
tulburi. Producție a studiourilor 
argentiniene; 21,45 Atelier de
creație literar-artistică ; 2t,20 Te
lejurnal.

SÎMBĂTA, 1 APRILIE
12,00 Telex,- 12,05 Curs de limbă 

spaniolă ; 12,30 Roman-foileton. Fa
milia Palliser. Reluarea episodului 
6; 13,20 Concert distractiv; 14,10 
Un fapt văzut de aproape - re- 
portaj; 14,30 Agendă cultural-
arfistică; 15,00 Stadion; 16,35
Clubul tineretului; 17,35 Cîn-
tare omului; 18,05 Publici
tate; 18,10 Martie 1978 - cro
nica evenimentelor interne și inter
naționale; 18,30 Antologia filmu
lui pentru copii și tineret. Charles 
Chaplin; 19,30 Telejurnal; 19,50 
Teleenciclopedia; 20,25 Mari filme 
western. Premieră TV. Rio Bravo. 
Producție a studiourilor americane; 
22,20 întîlnire cu satira și umorul; 
22,50 Telejurnal.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA, Petroșani, sfr. Republicii, nr. 90, telefon 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr


