
Ședința
Comitetului Politic Executiv 

al C.C. al P.C.R.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNlTIVA )

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general ol Partidului 
Comunist Român, marți, s-au desfășurat lu
crările Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat raportul și propunerile cu privire la 
îmbunătățirea organizării executării repara
țiilor capitale ale mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor. Intensificarea amplului proces 
de industrializare a țării, creșterea gradului 
de mecanizare a muncii în toate sectoarele 
economiei naționale au dus la dezvoltarea 
și diversificarea parcului de mașini, utilaje și 
instalații, au pus sarcini tot mai complexe 
în fața unităților însărcinate cu activitatea 
de reparații. Comitetul Politic Executiv a 
liotărît ca centralele de specialitate să 
poarte răspunderea reparațiilor capitale ale 
utilajelor și instalațiilor tehnologice, precum 
și ale utilajelor pentru construcții, asigurînd 
asistența tehnică necesară. Utilajele stan
dardizate de uz general, în special mași- 
nrle-unelte de mare precizie și complexitate, 
fabricate în țară sau importate, vor fi re
parate în întreprinderi specializate ale Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de Mașini 
sau cu asistența tehnică a întreprinderilor 
producătoare. Comitetul Politic Executiv a 
hotărît dezvoltarea capacităților de reparare, 
mai buna profilare a unităților pentru repa
rarea utilajelor de construcții pe tipuri de 
mărci de utilaje, organizarea asistenței teh
nice pe centre și întreprinderi producă
toare, înființarea și organizarea pe zone a 
depozitelor de subansamble și piese de 
schimb pentru mașini-unelte. S-a stabilit, de 
asemenea, ca sarcinile de execuție a repa
rațiilor capitale să fie înscrise în planurile 
anuale ale întreprinderilor specializate, ca

și producerea pieselor de schimb necesare.
Comitetul Politic Executiv a dezbătut, în 

continuare, raportul în legătură cu rezultatele 
analizei de reglementare a stocurilor de 
materiale existente la 1 ianuarie 1978 și a 
stabilit măsuri pentru asigurarea unei bune 
aprovizionări tehnico-materiale a economiei 
naționale, pentru respectarea stocurilor pre
văzute în planul de stat

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a dezbătut un raport privind situația pro
tecției muncii în anul 1977. S-a apreciat că 
măsurile stabilite de conducerea de partid 
și de sfat pentru îmbunătățirea activității de 
protecție a muncii au determinat creșterea 
răspunderii și intensificarea preocupării 
pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor 
de muncă, prevenirea și reducerea acciden
telor, folosirea cu eficientă sporită a im
portantelor resurse materiale și financiare 
puse la dispoziție de stat pentru protecția 
muncii. Ca urmare, anul trecut, numărul total 
ol accidentaților în muncă a fost cu 5,7 la 
sută mai mic în comparație cu anul 1976.

Cu toate acestea, Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat că numărul accidentelor de 
muncă este încă mare și a trasat ministere
lor economice, Ministerului Muncii, Consi
liului Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor noi și Importante sarcini în vederea 
îmbunătățirii activității în acest domeniu. 
Comitetul Politic Executiv a indicat ca toate 
problemele legate de tehnica securității 
muncii să fie luate în considerare încă la 
proiectarea întreprinderilor, halelor și secți
ilor, precum și din etapa conceperii și 
fabricării instalațiilor și utilajelor. S-a indicat,
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gazde conduse de Petru 
Roman» Constantin Broas-

au
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t

al I. M. Aninoasa

• 1 850 de tone, 
cărbune extras peste

plan

vColectivul sectorului 
al întreprinderii miniere 
Aninoasa, din rîndurile că
ruia s-au remarcat bri-

că și luliu Demian, 
extras, la zi, peste sar
cinile planificate 1850 de 
tone cărbune, pe baza u- 
nei productivități realiza
te în cărbune cu 170 
kg/post mai mare decît e- 
ra planificat.

Rezultate meritorii au ob
ținut la zi și minerii sec
torului IV. Prin plusul de 
ieri - 128 de tone - căr
bunele extras suplimentar 
de sector pe această lună 
se ridică la 823 de tone.

Marin SANDU, 
maistru minier

La I. M. Poroșeni — 
brigada llie Fitiche

Plus T 390 kg 
post
mineri tehnici- 
brigăzii con- 

__ Filiche au ab
ținut în această tună o 
depășire a productivității 
muncii de 1390 kg pe 
post Brigada a acumulat 
astfel, pîno la sfîrșitui de
cadei a doua un plus de 
peste 400 de tons cărbu
ne.

Emilia SCHLESER, 
subinginer

pe
Adevăr ați 

ani, oamenii 
duse de llie

Ședința Biroului Executiv 
al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii

în prim planul preocupărilor specialiștilor

Materializarea programului 
de mecanizare în subteran

Sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, președin
tele Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, a avut 
loc, marți dimineața, șe
dința Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Oa
menilor Muncii.

Biroul Executiv a stabilit 
ordinea de zi a plenarei 
Consiliului Național al Oa
menilor Muncii și a aPr°bat 
documentele supuse plena
rei spre dezbatere.

Totodată, Biroul Executiv

Lucrările plenarei 
Consiliului Național 

al Oamenilor Muncii
Marți dimineața-s-au des

chis în Capitală, sub preșe
dinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, 
lucrările plenarei Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a fost întîmpinat 
la sosirea în sală cu deose
bită căldură și însuflețire 
de participanții la lucrările 
plenarei.

împreună cu secretarul 
general al partidului, în 
prezidiu au luat loc 
tovarășii Iosif Banc,
Gheorghe Cioară, Lina
Ciobanii. Gheorghe ’ O-
prea, Gheorghe Pană, Vir
gil Trofin, llie Verdeț, Va- 
sile Patilineț, precum gi alți 
membri ai Biroului Execu
tiv și ai Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii.

Eiă propunerea Biroului 
Executiv, plenara a apro
bat în unanimitate urmă
toarea ordine de zi î

1. Raportul cu privire la 

a discutat și aprobat pro
punerile privind îmbunătă
țirea organizării consiliilor 
de conducere a ministerelor 
și altor organe centrale de 
stat, precum și unele modi
ficări în componența birou
lui.

De asemenea, au fost dis
cutate și aprobate propune
rile de constituire a comisi
ilor Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii și com
ponența acestora.

Propunerile au fost înain
tate spre dezbaterea și a- 
probarea plenarei Consiliu
lui Național âl Oamenilor 
Muncii.

desfășurarea adunărilor ge
nerale ale oamenilor mun- 
eii, care au avut loe în pe
rioada ianuarie-februarie 
1978, și modul în care au 
fost aplicate hotărîrile a- 
doptate de Consiliul Națio
nal al Oamenilor Muncii 
din octombrie 1977 cu 
privire Ia activitatea 
politică și cultural-e- 
ducativă de masă, des
fășurată de consiliile oa
menilor muncii pentru în
deplinirea sarcinilor din 
planul național, cu privire 
Ia angajamentele de depăși
re a planului pe anul 1978;

2. Raport privind analiza 
pe baza de bilanț a rezulta
telor aconom ico-finaneiare 
obținute în anul 1977 și 
în trimestrul I al anului 
1978;
.3. Cu privire la îmbună

tățirea Legii retribuirii 
după cantitatea și calitatea 
muncii.

4. Proiectul Legii eu pri
vire la organizarea și con
ducerea unităților socialiste 
de stat.
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Mina Paroșeni. Muncitorii conduși de comunistul Con
stantin Matei asamblează un pod de siguranță.

Sesiunea a II 
popular

Ieri, a avut loc a treia 
sesiune a Consiliului popu
lar municipal Petroșani. Se
siunea a analizat preo
cuparea Comitetului exe
cutiv al Consiliului popu
lar municipal pentru rea
lizarea sarcinilor privind 
gospodărirea și administra
rea fondului locativ pro
prietate de stat, modul de 
aplicare a Legii nr. 5/1973, 
măsurile ce se impun pen
tru îmbunătățirea activi
tății de administrare a 
fondului locativ și a pres
tărilor de servicii. către 
populație în acest dome
niu.

Raportul la primul punct 
al ordine! de zi a fost pre
zentat de tovarășul Iulian 
Costescu, secretar al Co
mitetului municipal de
partid, vicepreședinte al 
Comitetului executiv. Co-
raportul comisiei per
manente, industrie, gos

podărire comunală și lo- 
cativă a fost prezentat de 
deputatul loan Karpinecz.

Pe marginea materiale
lor prezentate, - au luat 
cuvîntul deputății și invi
tații Petru Barb, Mircea 
Jampa, Aurel Negru, Emi- 
lian Tomulescu, Vasile Pro-
dea, Maria Dumitra? și
Ionel Dobrin.

Sesiunea a adoptat în
unanimitate hotărîrea cu
privire la îmbunătățirea ac
tivității de viitor în ceeâ 
ce privește gospodărirea 
și administrarea fondului 
locativ de stat, precum și 
alte documente.

în încheierea lucrărilor 
sesiunii a luat cuvîntul to
varășul Clement Negruț, 
prim-secretar al Comite
tului municipal de partid, 
președintele Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului popu
lar municipal.

în lumina hotărîrilor Con
gresului al Xl-lea și Confe
rinței Naționale ale partidu
lui, pentru . ridicarea nive
lului tehnic al producției, 
cadrele tehnice din C.M.V.J. 
și întreprinderile miniere au 
analizat și reactualizat pro
gramul de mecanizare și 
dotare a minelor din Va
lea Jiului. Se are in vedere 
accelerarea introj. e și 
extinderii tehnoo.jr: J-
dermzate de lucru, mecani
zarea operațiilor de susți
nere în abataje și lucrări de 
înaintare, a operației de tă
iere în abataje, lucrări de 
deschidere, modernizarea 
transportului de cărbune și 
materiale, automatizarea u- 
nor faze din procesul de 

j extracție. Astfel, începînd 
cu trimestrul IV 1976 s-au 
introdus un număr de 11 e- 

' chipamente de susținere me
canizată în abatajele fron- 

1 tale în felii orizontale sub 
tavan artificial din stratul 3, 
dintre care două echipa-

. mente sînf concepția pro
prie a specialiștilor din 
valea Jiului. Se evidențiază 
mai cu seamă preocuparea 
colectivelor de la Lupeni, 
Aninoasa, Lonea și Paro
șeni, pentru găsirea unor so
luții tehnice privind îmbu
nătățirea tehnologiilor de 
lucru, adaptarea acestor u- 
tilaje la condițiile de lu
cru sub tavan artificial.

La Lupeni specialiștii mi
nei au conceput și realizat 
tehnologia susținerii me
canizate și tăierii cu plugul 
în condițiile stratului 3. Au 
fost aduse, de asemenea, 
raționalizări în operațiuni 
de podire la tavan în abata

Vizita tovarășului
Manea Mănescu

în Turcia

în pagina a 4-a

jele mecanizate. îmbunătă
țirea stabilității secțiilor de 
susținere, protejarea trans
portorului la pușcare cu ca
pace acționate hidraulic, 
înlocuirea rambleului de la 
capetele lentilei cu zone 
de protecție create prin în- 
nămo.lire, constituie alte 
acțiuni în care capacitatea 
lor creativă a rezolvat pro
bleme directe ale producți
ei. Tot astfel s-au realizat 
modificările necesare adap
tării unei combine de a- 
bataj pentru tăierea meca
nică a cărbunelui pe întrea
ga înălțime a abatajului e- 
chipat cu susținerea meca
nizată.

La I.M. Aninoasa a fost 
realizată adaptarea unei 
combine de abataj pentru a 
înlocui tehnologia de lu
cru combinată perforare- 

. împușcare și încărcare cu 
plug cu tehnologia de tă- 
iere-încărcare cu combina în i 
abataj echipat cu susține
re mecanizată tip scut-stivăj ' 

>La I.M. Lonea â fost modi
ficat transportorul din a- 
batajul echipat cu com
plex în vederea adaptării a- 
cestuia la tăierea cu corn- 

. bina cu atac frontal și la 
condițiile de lucru impuse 
dă existența unei vetre cu 
denivelări. In cadrul sectoa
relor III și IV ale aceleiași 
mine a fost raționalizată e-

Ing. Gheorghe DAVIDESCU, 
președintele Comisiei 

municipale a inginerilor și 
tehnicienilor, director în

C.M.V.J. i
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| CTNE-L CUNOAȘTE?
In loc să asigure, așa 

cum fac toți oamenii 
cinstiți, întreținerea pro
priului copil și a famili
ei, cetățeanul Ioan Șo- 
modi din Petroșani cau
tă să scape cu fuga, pă
răsind locurile de mun
că. Ultimul Ioc de mun
că este C.L.F. Petroșani. 
De trei luni n-a mai tri
mis copilului și fami
liei modesta sumă de 
bani stabilită 

de

V

I
dar atît de
Cine 11 vede, 
să dea relații 

| din Petroșani 
i r ■ ”] 

i 
i 

i 

i 

i

prin lege, 
necesară, 

este ri-g-d 
la miliția

I
I
I
I
I 
I
I 
I
I
II
I
I
I 
I

ȘANSA PIERDUTA
I s-a oferit șansa de a 

se reintegra în viața so
cială. lin Ioc de muncă 
pe măsura calificării, 
cetățeanului Emil Bota, 
eliberat nu demult din 
detenție. El însă a apu
cat din nou pe calea 
greșită a traiului ușor, 
încercînd să se înfrunte 
din munca altuia. Intr-d 
seară a pătruns în ves
tiarele muncitorilor de 
I» LTJ.M.P. si a furat di- 
feritr. obiecte de îm
brăcăminte și bani. De
pistat imediat după să- 
vîrsîrea acestei fapte 
condamnabile, el a a- 
iuns din nou în fața in
stantci. Ce-si face omul 
eu mina jtwț...

FALSUL POET
I Tînărul Gheorghe Cîr- 
I naț credea pînă deunăzi 
ică e suficient să poarte 
părul lung și barbă pen
tru a fi crezut „pe cu- 
vînt" de cei cu care se 
întilnea în oraș că este, 
nici mai mult, nici mai 
puțin decît poet. „Sînt 
poet din Arad“. se re
comanda cu emfază ce
lor cu care făcea cunoș
tință. Intr-o zi, i s-a ce
rut buletinul de identi
tate. S-a constatat a- 
tunci că „poetul" nu era 
altcineva decît un trîn- 
tor notoriu, căruia mine- 

Irii de la I.M. Dîija îi 
desfăcuseră contractul 

!de muncă pentru nume
roasele absențe nemoti
vate.

S PROMISIUNE 
NEONORATA

(Beneficiind de posibi
litatea de a se califica 
! într-o frumoasă și bine

retribuită meserie, cea 
de strungăriță, cetățeana 

IAna Condurache din Pe
troșani refuză să se în- 

I cadreze în muncă. I s-au 
| oferit, pînă în prezent 
[mai multe locuri de 

muncă, dar le-a refuzat 
pe toate. De cite ori 

Ieste luată la rost 
pentru vagabondaj, 

Iea promite că se va în
cadra. Dar, de fiecare 

!dată nu-si onorează pro
misiunea. Continuă să 
se complacă intr-un mod 

I de viată parazitar, tră- 
, :"'1. spre rușinea oi, din 

infima pensie a bătrînei
mame

CÎNTEC COSTISITOR
1 Intîrziind peste limi- 
I tele normale în bufetul 
I „Crișul" din Lupeni, 
j cetățeanul Ladislau Ne- 
‘ meș, ignorînd normele 
I conduitei civilizate, a 
I început să cînte în gura 
imare, deranjîndu-i pe 

cei din jur. Degeaba l-a

1 rugat personalul de ser
viciu din cadrul bufe
tului, să înceteze. Abia 

ila intervenția miliției, 
care l-a amendat pentru 
conturbarea liniștei în- 
tr-un lo’cal public, s-a 

domolit. De unde se ve- 
e

J

Cîntarea României, ediția a ll-a

in reflux de activitate
loca- 

căminul 
cultural trebuie să fie o 
instituție de educație . 
cultură aflată încontinuu în 
atenția oamenilor. Este in
teresant de remarcat fap
tul că aspectul exterior al 
instituției se află într-un 
raport direct proporțio
nal cu spiritul organizatoric 
și conținutul activității cul
tural-educative. Aceste
considerente de ordin
general ne-au fost suge
rate la clubul sindicatelor 
din Aninoasa care - prin 
aspectul exterior, neatră
gător, și cel interior, 
primitor - de cîtva 
are o activitate a cărei ca
litate nu mai convinge nici 
chiar pe directorul losif 
Kurta, care ne-a spus că 
vrea să plece într-o altă 
muncă.

La clubul din Aninoasa 
activează acum orchestre 
de muzică populară și 
ușoară, dansuri populare 
și o brigadă artistică, for
mații - am putea spune 
tradiționale - compuse, cu 
puține excepții din artiști 
amatori cu veche expe
riență. Oricît am căutat prin 
localitate și la mină, n-am 
găsit vreun afiș (sau altă 
formulă) care să reco
mande sau să i_______
despre activitatea clubu
lui. Dar sînt tot mai rare 
și acele inspirate spectaco
le, organizate pentru mi
neri, care aveau loc în ur
mă cu trei-patru ani, și 
erau adevărate evenimen
te culturale urmărite de 
oamenii muncii din Ani
noasa. lată, nu este prea 
mult de cînd s-a înființat 
un cor mixt care își pro
punea să reînvie vechea 
și prestigioasa activitate 
corală de care ne vor
bea primarul comunei, 
tovarășul Teofil Blag. Dar, 
în mod surprinzător, și la

în viața oricărei 
litâți, clubul sau

acest capitol se fac e- 
forturi discontinui, lipsind 
acea atît de necesară fla
cără a pasiunii. Am cons
tatat o îngrijorătoare lip
să de interes, față de vir
tuțile educative ale 
tivității c_i___ I -J
și politice. Această 
cluzie se desprinde 
mai multe fapte : 
ul de conducere 
bului nu a fost 
tuit la începutul acestui 
an, iar cel vechi 
te (cu o singură 
ție, tehnicianul 
dru Sălăjan, 
brigăzii artistice) doar pe 
hîrtie; dar cel mai in
teresant aspect este _ cel 
legat de munca activiștilor 
culturali, care se perindă 
cu prea mare repeziciune 
prin viața acestei insti
tuții. Comitetele de partid 
al comunei și cel de la În
treprinderea minieră A- 
ninoasa ca și comitetul 
sindicatului de la mină 
trebuie să selecționeze cu 
multă grijă cadrele cu 
atribuții cultural-educative 
și artistice pentru a se re
clădi prestigiul clubului. Ac
tivitatea unei astfel de 
instituții' este determinată, 
în cea mai mare măsură, 
de dinamismul, inițiativa 

Informeze ?' sPiritul organizatoric, ca
lități pe care trebuie să le 
posede cei care fac parte 
din consiliul de conducere.

La Aninoasa au fost și 
sînt oameni, de toate vîrs- 
tele, dornici de acțiuni cul
tural-educative și artistice. 
Ei, însă, trebuie cunos- 
cuți și atrași la club, pen
tru a se realiza o viață 
culturală proprie. A doua 
ediție a Festivalului Na
țional „Cîntarea României" 
ne așteptăm să stimuleze 
interesul 
concrete 
unei vii

și

ne- 
timp

losif

altă

FOTBAL, divizia C

I
de că, uneori cîntaîul 
cu... cîntec.

V. S. FENEȘANU, 
cu sprijinul miliției 

municipale Petroșani.
I

Materializarea programului
de mecanizare în subteran

• (Urmare din pag I)

xecutarea galeriilor de . a- 
tac și preabatajelor,, core- 
lîndu-se profilul acestora cu 
necesitățile de introducere și 

de 
din

> ac-
cultural-educative 

con- 
din 

consili- 
al clu- 
reconsti-

munceș- 
excep- 

Alexan- 
instructorul

și preocupările 
pentru realizarea 
activități.

T. SPĂTARU

evacuare a utilajelor 
mecanizare complexă 
abataje.

Comisia inginerilor și 
nicienilor de la I. M. . _ . 
roșeni a mobilizat cadrele 
tehnice pentru adaptarea a 
două combine de abataj la 
susținere de tip ramă și scut 
cu grindă articulată, fapt ce 
a permis obținerea unor 
productivități medii de 14-15 
tone/post și cu performanțe 
zilnice de peste 20 tone/post.

Valea Jiului a găzduit 
consfătuiri pe țară cu 
prezentanții uzinelor pro
ducătoare de utilaj și 
parataj pentru industria mi
nieră, de echipament de 
susținere pe tema calității 
acestora. Aceste consfătu
iri au generat idei pentru 
modalități practice de noi 
îmbunătățiri calitative și 
constructive ale utilajelor și 
echipamentelor cum sînt 
transportoarele cu raclete 
TR-4 și TR-3, transportoa
rele cu bandă TBS, com- 
presoarele de aer L-50 și 
L-100, furtunul de cauciuc 
de înaltă presiune, garni
turi din cauciuc pentru e- 
chipamentele hidraulice de 
susțineri miniere, coroane 
de cauciuc etc.

Pentru impulsionarea 
tivității de investiții în

teh-
Pa-

re-

a-

ac- 
____... _____,........ ve
derea accelerării deschide
rii noilor orizonturi și pu
nerea în exploatare a ză
cămintelor din cîmpurile mi
niere noi, unitățile miniere 
din bazin sînt dotate cu un 
număr de 6 combine de 
înaintare cu atac punctiform 
pentru steril. Cu aceste 
tilaje s-au obținut pînă 
prezent avansări lunare 
70-95 ml. Există însă 
zerve pentru realizarea 
nor avansări mult superioa
re. Se cere o corelare mai 
judicioasă a lucrărilor de 
la front cu lucrările de a- 
provizionare și evacuare a

u- 
în 
de 
re- 
u-

sterilului rezultat la săpa
re. Și în <------ —, -r
comisiilor inginerilor și teh
nicienilor, al membrilor 
cestora a fost prețios, 
rezervele de sporire a vite
zelor de avansare reprezin
tă pentru viitor un dome
niu în care contribuția lor 
trebuie să se facă și mai 
mult simțită.

Prezentînd succint cîteva 
succese, concluzia generală

acest caz, aportul

a-
Dar

Preocupări 
ale specialiștilor 
din Valea Jiului

care se desprinde din anali
zarea activității pe 1977 es
te însă, . că aportul comisi
ilor inginerilor și tehnicie
nilor de la întreprinderile 
miniere din Valea Jiului es
te încă redus, fapt reflectat 
în rezultatele nesatisfăcătoa
re înregistrate la majorita
tea indicatorilor tehnico- 
economici din planul de 
stat.

Mai sînt destule cazuri la 
unele întreprinderi miniere 
și sectoare unde, chiar în 
legătură cu abatajele do
tate cu utilaje de înaltă teh
nicitate, aprovizionarea bri
găzilor nu este soluționată 
în mod corespunzător. Nu 
se asigură condiții optime 
de acces la locurile de mun
că, mai persistă strangulări 
în fluxul dei transport al 
materialelor și producției, 
nu se manifestă o preocu
pare suficientă pentru îm
bunătățirea calității lucrări
lor miniere și a producției. 
Activitatea electromecanică 
la locurile de muncă - re
vizii, reparații, montări, de
montări - continuă să re
prezinte un domeniu în care 
contribuția inginerilor și teh
nicienilor se resimte insufici
ent. Nu se insistă, în măsu
ra cerințelor, asupra instrui
rii și pregătirii personalului 
muncitoresc și chiar mediu
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Minerul Vulcan — Minerul Oravița 5-1

Prima victorie concludentă
Așa cum a început 

nici 
fi 

ales că 
incursiune 

.. . a oaspe
ților se soldează cu un 
gol înscris de Tivadar: 0-1. 
Golul deși, aparent, spul
beră orice speranță, gaz
dele se năpustesc spre poar
ta adversă însă Bălan, Bă- 
losu, dar mai ales lancu, ra
tează situații clare de gol. 
în min. 29, un atac pornit 
de Aruncuteanu avea să pu
nă în situație bună pe Bălo- 
su, care centrează și Bălan 
îndeplinește formalitatea de 
a împinge mingea în plasă : 

de 
în 

cel 
de 
în-

ciul de. la Vulcan 
departe nu putea 
văzut finalul. Mai 
în min. 5 prima 
pe partea dreaptă

me- 
pe 

pre-

1-1. După zece minute 
presing, lancu e faultat 
careul însă tot el este 
care ratează lovitura 
pedeapsă și repriza se 
cheie la egalitate.

Repriza secundă debu
tează -ca și prima cu un 
atac as oaspeților, însă fără 
succes de data aceasta. A- 
runcuteanu, supărat de i- 
neficacitatea colegilor M' 
de la înaintare, cu ambiția-i 
molipsitoare, urcă tot mai 
mult în atac, trăgînd echipa 
după el. La o lovitură de 
la 18 m executată de Bă- 
losu, în min. 74, mingea a- 
junge la Aruncuteanu și a- 
cesta, cu un șut năprasnic, 
înscrie sub bara transversa-

lă, gazdele luînd conduce
rea : 2-1. După un minut 
Bălan centrează, lancu re
ia cu capul și scorul devi
ne 3-1. Ceea ce minerii din 
Vulcan nu au reușit de ia 
începutul meciului reușesc 
acum în ultimele minute, du
pă o perioadă în care ju
cătorii din Oravița nu pot 
depăși propria jumătate de 
teren. Nici nu se sfîrșise e- 
uforia din tribune, în urma 
înscrierii golului nr. 3, că 
M. Marian „lucrează" o min
ge care trece pe la Pecsar, 
lancu și Bălosu înscrie în 
colțul opus, făcînd inutilă 
în min. 79 intervenția por
tarului. După alte patru mi
nute lancu e oprit prin fault 
la marginea careului de 16 
m. Execută Aruncuteanu, în 
stilul său caracteristic, min
gea ocolește zidul și po
posește în plasă : 5-1.

Cu cele patru goluri în
scrise în mai puțin de 
minute Minerul Vulcan 
ține prima victoriă

Pe-

Ocaziile ratate 
nu aduc... 

puncte
t.O.B. Balș - Știința

troșani 2-0 (1-0). Studenții 
au rezistat primele 25 de 
minute și poate alta ar fi 

', dacăfost soarta partidei, 
fotbaliștii de la I.O.B. Balș 
nu s-ar fi trezit cu un 
dou nici măcar visat - 
vitură de pedeapsă, la

FOTBAL. Campionatul re
publican de juniori : . C.S. 
Școlar Petroșani - C.F.R. Si- 
meria 6-0, C.S. Școlar 
Curtea de Argeș - Minerul 
Lupeni 0-2; campionatul 
municipal de seniori : Mine
rul Dîija - Fabrica de oxi
gen 3-1, 
- I.G.C.L. 
părătorul 
părătorul

Sănătatea Vulcan 
Petroșani î-0, Pre- 
Coroești - Pre- 

Lupeni 2-4 ; Etapa

zece 
ob-

con- 
dudentă pe terenul propriu, 
demonstrînd astfel că poa- 

săi te mai mu|t decît a făcut-o 
pînă acum. E nevoie însă de 
acea scînteie, care să dez
lănțuie atacul, pe care du
minică a dat-o fundașul cen
tral Aruncuteanu, căpitanul 
echipei, cel mai bun de, pe 
teren.

C. 1OVĂNESCU

ca- 
o lo- 

. . . un
balon șutat în Dumitru, care 
se afla căzut la pămînt. Cu 
avansul asigurat de căpita
nul echipei, gazdele au tră
it însă destule emoții, mai 
ales în min. 33, cînd Truică, 
singur cu poarta goală, n-a 
reușit să fructifice centrarea 
lui Dumitru. După pauză, iu
reșul oltenilor a fost cu 
greu stăvilit de studenți, pe 
contraatac s-au „văzut" mai 
rar, doar Gulea, Krafft și 
Guran . s-au aflat în situații 
favorabile. Cu vreo cinci mi
nute înainte de final punc
tează însă, din nou, gazde
le, în urma unei greșeli „în 
lanț" a lui Seceaschi 
bling prelungit în 
Panic. (într-o situație 
Iară) și Leleșan (luft). 
astfel, Bogheanu a 
pentru a doua oară 
nul din plasă. Să 
însă că vin și zile bune pen
tru studenți; duminică, în 
compania mecanizatorilor 
din Șimian, au 'posibilitatea 
să-și rotunjească golavera
jul. Apoi urmează încă o 
partidă pe teren propriu...

(dri- 
careu), 

simi- 
Și

scos 
balo- 

sperăm

pentru exploatarea raționa
lă a noilor utilaje și insta
lații. Aceasta conduce la. 
un grad de utilizare scă
zut și scoaterea din funcți
une prematură a utilajelor, 
la insuccese la primele ex
perimentări, ale noilor e-
chipamente și tehnologii.

Comisiilor inginerilor și
tehnicienilor le revine sar
cina de a atrage toate ca
drele tehnico-economice din 
municipiu Ia acțiunea de 
creație tehnică de masă 
pentru ridicarea nivelului 
tehnic al produselor, pen
tru transformarea 1 cantității 
într-o nouă calitate și ridi
carea < " 
productive 
de partid, 
țial tehnic 
mobilizat 
planurilor

eficienței activității . 
la nivelul cerut 

întregul poten- 
și uman se cere 
la îndeplinirea 
și propunerilor 

privind introducerea pro
gresului tehnic, mecanizarea 
și automatizarea producți
ei, perfecționarea tehnologi
ilor de lucru. Comisiile in
ginerilor și tehnicienilor tre
buie să asigure creșterea 
responsabilității tuturor ca
drelor tehnice pentru reali
zarea programelor de per
fecționare a calificării mun
citorilor în corelare cu pre
vederile de dotare tehnică 
a unităților - singura cale 
pe care se asigură folosirea 
rațională și eficientă a mij
loacelor tehnice din dotare. 
Se cer intensificate, tot
odată, acțiunile de propa
gandă tehnică pentru răspîn- 
direa în rîndul maselor de 
oameni ai muncii a cunoș
tințelor tehnice și științifice 
avansate, generalizarea ex
perienței fruntașilor și a 
inițiativelor valoroase.

Prin tot ceea ce concep 
și realizează,, inginerii și 
tehnicienii din întreprinderi
le miniere din Valea Jiului 
sînt chemați să contribuie e- 
fectiv la îndeplinirea planu
lui de cărbune prin aplica
rea în producție a celor mai 
noi tehnologii de extracție, 
în condițiile creșterii conti
nue a productivității muncii 
și obținerii unei înalte e- 
ficiențe economice.

nerul Vulcan 2 657 - 2 520 
p.d. Cei mai preciși jucători 
au fost: Valeriu Pișcoi - 
477 p.d., Victor Miclea - 
477, Nicolae Păsărică - 
442 p.d. (Jiul), Aurel Suciu 
- 428, Constantin - 429 (Mi
nerul Vulcan).

TENIS DE MASA, campio
natul județean, seria Valea 
Jiului: C.S.Ș.P. I cu C.S.Ș.P. 
II 9-2 la băieți și Vîscoza 
Lupeni - C.S.Ș. Petroșani 
0-3 la feminin..

MARȘUL POȘTAȘILOR. La 
faza municipală din cadrul 
competiției „Marșul poștași

BREVIAR SPORTIV
municipală a celei de a IX-a 
ediții a Cupei „Tudor Pa- 
rașchiva", disputată dumi
nică, 23 aprilie, pe terenul 
II al stadionului Jiul Petro
șani, a fost cîștigată de 
echipa de copii a Asociației 
sportive Sănătatea Vulcan. 
Rezultate tehnice : Sănătatea 
Vulcan - Preparatorul Pe- 
trila 3-0, Utilajul - Minerul 
Paroșeni 3-0, C.S.Ș. Petro
șani - Parîngul Lonea 0-1, 
Sănătatea Vulcan - Parîn
gul Lonea 5-2, după exe
cutarea loviturilor de la 
11 m (1-1 după timpul re
gulamentar de 30 min.), Să
nătatea - Utilajul 7-6 (1-1 
după timpul regulamentar).

POPICE : Jiul Petrila - Mi-

lor", desfășurată pe stadio
nul Jiul din Petroșani (24 
aprilie) au participat un 
număr de 55 concurenți (17 
băieți + 38 fete). După par
curgerea celor 3 000 m la 
băieți și 1 000 m la fete, pe 
primele trei locuri s-au cla
sat următorii : fete : locuri
le 1-2, Sofia Miclea și Lu- 
creția Vîlvărescu, 3 Floarea 
Coțofan (toate de lă Oficiul 
P.T.T.R. Petroșani); băieți : 
1. Dumitru Rădoescu (Uri- 
cani), 2. Alexandru Cojoca- 
ru (Lonea), 3. Ștefan Ungu- 
reanu (Lupeni), ceilalți con
curenți... abandonînd.

Aurel SLĂBII, 
Staicu BĂLOI

C L AS A MENIU 
CAMPIONATULUI MUNICIPAL

L
FOTBALDE

1. I.G.C.L. Petroșani 10 8 1 1 32- 6 17
2. Sănătatea Vulcan 10 8 1 1 33- 8 17
3. Utilajul Petroșani 10 7 0 3 34- 9 14
4. Preparatorul Lupeni 11 7 0 4 27-23 14
5. Preparatorul Coroești 10 2 0 8 10-32 4
6. Minerul Dîija 11 1 1 9 6-32 3
7. Fabrica Oxigen 10 1 1 8 8-43 3



. în sensul cel mai general, 
eficiența economică expri
mă raportul dintre efectul u- 
til (rezultatul obținut) și 
cheltuiala făcută (efortul de
pus) pentru obținerea lui. 
Eficiența economică este cu 
atît mai ridicată cu cît e- 
fectul util pe unitate de 
cheltuială este mai mare 
sau, invers, cu cît este mai 
mică cheltuiala ocazionată 
de producerea acelui e- 
fect util. Formula generală 
de exprimare a eficienței e

EFICIENȚA ECONOMICĂ
conomice este : E = R/C, în 
care E= eficiența economi
că ; R — efectul util (rezul
tatul obținut); C = volumul 
cheltuielilor. Perfecționarea 
continuă a activității eco
nomice face ca raportul 
R/C să tindă spre maxim.

Eficiența economică pre
zintă o importanță primor
dială pentru înfăptuirea 
scopului fundamental al 
producției socialiste, pentru 
dezvoltarea continuă și 
multilaterală a societății so
cialiste. Eficiența economi
că poate fi abordată : pe 
faze ale reproducției sociale 
(producție și cercetare ști
ințifică, repartiție, circulație 
și consum), la diferite nivele 
de compartimentare a eco
nomiei (ioc de muncă, sec
ție, întreprindere, combinat, 
centrală, ramură și econo
mia națională), sau la nive
lul diferitelor procese e- 
conomice (investiții, intro
ducerea tehnicii noi, utiliza
rea fondurilor, fixe, folosi
rea torței de muncă, comerț 
exterior etc.).

Toate procesele, activită
țile și fenomenele economi
ce în care intervin anumite 
cheltuieli în scopul obținerii, 
unor rezultate utile, pot și 
trebuie analizate prin pris
ma eficienței economice.

Sintetic, creșterea efici
enței economice presupune 
maximizarea efectului util 
atît sub raport cantitativ, 
cît și calitativ. Creșterea 
eficienței economice în
seamnă, în principal, obți
nerea de rezultate cît mai 
mari, cu cheltuieli minime 
și într-un timp cît mai scurt. 
Creșterea eficienței poate fi 
urmărită prin calcularea in
dicelui de eficiență Ie expri
mat ca raport între E’/E". E' = 
eficiența economică în peri

oada curentă ; E" — eficien
ța economică în perioada 
de bază.

In etapa actuală, așa cum 
stabilește Hotărîrecr C.C. 
ai P.C.R. cu privire la per
fecționarea conducerii și 
planificării economico-finan- 
ciare, sistemul indicatorilor 
și normativelor de eficiență 
cuprinde :
- productivitatea mun

cii exprimată prin producția 
netă, precum și în expresie 
fizică prin consumul de 
timp de muncă pe unitate de 
produs (de ex. : tone de 
cărbune extrase/post);

- cheltuielile ia 1 000 Iei 
producție marfă, totale și 
materiale ; costurile pe u- 
nitate de produs (de ex: 
lei/tona de cărbune ex
trasă) ;

- gradul de folosire a ca
pac,taților de producție ; in
dicii de folgsire. a fondului 
de timp de lucru al mași
nilor unelte / (de ex.: timp 
de utilizare efectivă a unei 
combine de înaintare/timp 
tehnologic disponibil);

- indicii de valorificare a 
materiilor prime și materia
lelor ; norme și normative de 
consum și de stocuri pe 
materii prime, materiale, 
combustibil și energie;

-normative de calitate 
(cenușă, umiditate, granu- 
lație);

- normative de personal;
- beneficiile și producția 

netă ce se obțin la 1 000 lei 
fonduri fixe ;

- în activitatea de inves
tiții, indicatorii principali vor 
deveni fondurile fixe și ca
pacitățile ce se pun în func
țiune.

Căile principale de spo
rire a eficienței economice 
în etapa actuală sînt în 
principal următoarele: creș
terea productivității muncii 
(hotărîtoare în activitatea de 
extracție a cărbunelui), re
ducerea cheltuielilor mate
riale, îmbunătățirea calită
ții produselor, creșterea ren
tabilității, utilizarea inten
sivă a capacității de pro
ducție, accelerarea vitezei
de rotație a mijlocelor cir
culante, modernizarea pro
ducției sociale, sporirea e- 
ficienței investițiilor.

Florian IOVAN, 
lector universitar la 

Institutul de mine Petroșani

CÎNTÂRÎRE AUTOMATĂ

Un colectiv de oameni de 
știință de la Universitatea 
din Brașov a realizat o 
instalație de cîntărire au
tomată, din mers, a vagoa
nelor și garniturilor de 
tren. Instalația, folosită în 
Regionala de căi ferate 
Brașov asigură o economie 
anuală de peste 1,3 milioa
ne lei, înlocuind greoaiele 
poduri-basculă. Manevrabi
litatea ei este foarte ușoară, 
are o rezistență și o preci
zie ridicată și un sistem de 
recunoaștere a tipului va
goanelor. Cu ușoare modi

U. E. Paroșeni. Echipa de electricieni condusă de comu
nistul Ion Dărăban, executînd revizia transformatorului 
60 MWA.

CARNET TEHNIC —
ficări, ea poate fi utilizată 
la cîntărirea vagoneților cu 
minereu, în întreprinderile 
de transporturi auto, în ex
ploatări forestiere și în alte 
sectoare.

LUCRARE MINIERĂ 
DEOSEBITĂ

La exploatarea minieră 
Șuior din bazinul maramu
reșean a început executarea 
unei lucrări miniere deosebi
te. Este vorba de un tunel' 
înclinat, cu un profil mai 
mare decît cele obișnuite, 
care va ajunge pînă la ză-

Foto : Gh. OLTEANU

cămînt. Prin intermediul a- 
cestuia se va realiza trans
portul minereului. Vagone- 
tele clasice cu capacitatea 
de un . metru cub vor fi în
locuite cu mijloace de mare 
capacitate - autodumpere 
de 16 tone. Noua lucrare 
favorizează și aplicarea u- 
nei noi concepții în dome
niul deschiderii și pregătirii 
unui zăcămînt minier, ceea 
ce va conduce în final la 
eliminarea unui mare vo
lum de lucrări costisitoare 
— săparea galeriilor, suito
rilor și puțurilor.

Răspuns 
tras de păr

Printre majoritatea răs
punsurilor - obiective și 
autocritice - la semnalele 
critice publicate în presă și 
urmate de măsuri concrete 
pentru remedierea lipsurilor, 
mai sosesc și unele ..trase 
de păr" prin care cei vizați 
caută să se absolve de 
răspundere. Un asemenea 
răspuns este cel trimis de 
I.C.S. Mixtă Lupeni. lată cî- 
teva pasaje :

„Prin adresa nr. 724 14 no
iembrie 1977 a Direcției co
merciale a municipiului Pe
troșani, ni se comunică acor
dul acesteia în ceea ce pri
vește desfacerea berei Ia sti
clă alături de plăcintă (la 
patiseria nr. 184 „Violeta" 
Uricani). Tn această situa
ție apare justificat refuzul 
barmanei Crețu Domnica 
(Dîlgoci) de a-1 servi cu be
re pe numitul Gheorghe Sa- 
moilă întrucît se terminase 
cantitatea de plăcintă. Vîn- 
zarea numai a berei ar fi 
schimbat profilul patiseriei 
în cel de berărie contrar 
susmenționatei adrese".

Din răspuns s-a omis însă 
faptul că sesizantul voia be
re pentru acasă și deci pu
tea fi servit și fără plăcintă, 
mai ales că nu exista în a- 
cel moment în unitate. Aceas- 
sta fără a transforma patise
ria în berărie. Sau există o 
altă dispoziție ca numai u- 
nii cumpărători să fie serviți 
cu bere acasă, fără plăcin
tă, iar alții... ?

Tras de păr e și finalul 
răspunsului în care sîntem. 
informați că sus-numita a fost 
pusă în discuția selectivului, 
că articolul a fost discutat 
cu toți oamenii muncii din 
întreprindere și că „prin pu
blicarea articolului în ziarul 
dv. ne-ați ajutat în preveni
rea unor astfel de cazuri".

Așteptăm un alt răspuns 
spre a-l aduce la cunoștința 
opiniei publice.

Dintre noi femeile • intre noi femeile • intre noi femeile • între noi femeile h

Pentru formarea unei per
sonalități umane complexe 
își dau întîlnire o serie de 
factori educativi : familia, 
școala, mediul social etc. 
Dintre aceștia, primul care 
intră în joc este familia în 
mijlocul căreia copilul se 
naște, se dezvoltă, se află 
în toată perioada școlariză
rii sau în cea mai mare 
parte a ei. De fapt, cea mai 
delicată etapă 
din viața co
pilului este cu
prinsă între 0 
și 3 ani, foar
te mult sau 
total neglijată 
de părinți pe 
motiv că acum 
copilul e prea 
mic și nu te poți înțelege 
cu el, optică total greșită și 
dăunătoare în primul rînd 
copilului. Acum copilul în
vață să meargă, să-și fo
losească membrele, să se a- 
jute, ia contact cu lucrurile 
din jur, învață să. vorbeas
că, cunoaște dimensiunile o- 
biectelor, deosebește culo
rile, exersează memoria, în
vață să mănînce singur, își 
formează deprinderi igieni- 
co-sanitare, sportive etc.

Părinții, mai ales mame
le, trebuie să aibă un con
tact frecvent cu medicul pen
tru a urmări dezvoltarea fi
zică a copilului și a-i dirija 
regimul alimentar. Nu e in
dicat ca pentru orice fleac 
să alarmeze întreg spitalul, 
dar să nu neglijeze unele 
manifestări mai nefirești în 
comportamentul copilului 
(mers, încruntarea privirii, 
respirație, deformarea ma
xilarelor etc) care pot do- 

bîndi proporții mari peste 
ani. Tot acum copilul înce
pe seria întrebărilor cău- 
tînd să afle înțelesul unor 
cuvinte, să știe ce e cu
tare sau cutare lucru, feno
men. Este greșită atitudinea 
acelor părinți care-și reped 
copilul, plictisiți de a răspun
de mereu. Apostrofările de 
genul „Mai lasă-mă în pa
ce", cît și explicațiile sim

FAMILIA 
primul mediu educativ

pliste, incorecte, sînt o frî- 
nă în dezvoltarea vocabu
larului copilului, o piedică în 
lărgirea orizontului său de 
cunoaștere.

Se știe că randamentul 
școlar al elevului este mai 
mare dacă și în familie co
pilul are un sprijin în acest 
sens, un loc important o- 
cupîndu-l și conversația pe 
marginea unor cărți specifi
ce vîrstei, exersîndu-i-se me
moria, încurajîndu-i-se ima
ginația. Tot de pe acum
se pot pune bazele unei
biblioteci personale care va 
spori în număr de volume și 
In dificultatea conținutului 
concomitent cu creșterea co
pilului.

Azi, mai mult ca oricînd, 
se pune accent pe exerci
țiul fizic la care trebuie su
pus copilul chiar din fașă, 
dificultatea și complexitatea

evoluînd în paralei cu dez
voltarea fizică generală. Ro
lul exercițiilor fizice este 
foarte însemnat în dezvol- 
tatea organismului : întă
resc inima, plămînii, spo
resc și influențează mobi
litatea, sporesc rezistența 
de mai tîrziu la efortul fi
zic și intelectual.

Toți părinții își doresc co
pii sănătoși, harnici, iar 

societatea are 
nevoie de oa
meni integri, 
puternici, pri
cepeți. Dar 
pînă a merge 
la grădiniță, și 
apoi la școală, 
copilul se in
struiește acasă 

sub controlul și sprijinul per
manent al părinților, prin e- 
xemplul lor personal.

Prof. Mircea MUNTEANU

Produs; dietetice 
în magazine

Magazinul nr. 16 din ha
lele din Petroșani, speciali
zat în. produse dietetice, ofe
ră consumatorilor noi prepa
rate primite în aceste zile de 
la furnizori. Se pot cumpăra 
pateuri dietetice, conserve 
de gulaș, limbă de porc, 
ostropel oltenesc, rasol de 
porc și de vită, precum și 
alte produse de mare im
portanță în hrana unor bol
navi sau a celor aflați în 
convalescență. Dintre noile 
produse dietetice pentru co
pii amintim Gluvi-lactul și 
Crema de mere.

Sfaturi practice
O Lentilele ochelarilor le 

puteți șterge cu o bucată de 
flanelă pufoasă pe care 
picurați glicerină.

Rețete de
BORȘ DE URZICI, ȘTEVIE 

SAU LOBODA
Curățați, spălați și puneți 

la fiert, în apă clocotită, o 
farfurie adîncă vîrfuită cu 
una din verdețurile mai sus 
menționate. Adăugați cîte- 
va fire de ceapă verde mă
ruț tăiate și 2-3 linguri de 
orez. Sărați după gust.

Separat, dați în clocot 1 1 
de borș. Cînd verdețurile 
sînt gata fierte, acriți cu 
borșul fierbinte. Dregeți 
(sau nu) borșul cu ou și 
smîntînă și presărați-| cu le- 
uștean tocat mărunt.

OMLETĂ Ci’ ĂĂCRIS Șl 
SPa AC

Ouăle nu pot lipsi din a- 
limentația de primăvară. Om
leta pe care o preparăm iar
na o vom combina acum cu 
2-3 linguri de spanac sau 
măcriș. Verdețurile, spălate 
și scurse, vor fi înăbușite cî- 
teva minute în unt, apoi vor 
fi amestecate cu ouăle bă
tute într-o salatieră. Vă a-

primăvară
mîntiți că o omletă va fi 
reușită dacă nu veți bate 
prea tare ouăle, ci numai 
atît cît gălbenușurile și al
bușurile să facă corp co
mun. O veți rumeni pe foc 
iute, în unt topit dinainte. 
Veți ridica marginile om
letei, dezlipind-o de tigaie 
cu un cuțit lat, și veți lăsa 
să se scurgă dedesubt par
tea lichidă de deasupra. Nu 
uitați s-o sărați și s-o pi
perați.

OCHIURI ROMÂNEȘTI CU 
SPANAC

Coaccți în cuptor 6 cartofi 
mari, eh mai egali și pe ta
re i-ați curățat de coajă, 
între timp pregătiți un sos 
alb din 20 g de unt, o lin
gură de făină și 2 dl de lap
te. Sărați, piperați, adău
gați două-trei linguri de 
Cașcaval ras. Curățați, spă
lați, scurgeți și tocaji 150 
g de spanac. înăbușiți-l în 
20 g de unt, pe foc iute, a- 
mestecînd mereu. Faceți 6 
ochiuri românești și . păstra- 
ți-le în apă călduță. Goliți 
cartofii de miez, fără să 
spargeți coaja. Din miez fa
ceți o pastă în care veți 
adăuga 20 g de unt, sare și 
piper. Umpleți cojile cu pu
țin piure și completați go. 
Iul cu cîte un ou fiert. în
conjurați fiecare cartof cu 
puțin piure de spanac. Tur-, 
nați deasupra sosul alb, pre
sarăți cu cașcaval ras, pu
neți cîte un cub de unt pe 
fiecare ou și dați la cuptor 
să se gratineze.

I „Și acum să vedem, 

cine știe poezia ?".
. Foto: O. GHEORGHIU



de asemenea, să se intensi
fice, la toate nivelele, acțiu
nile de . control-, punîndu-'se 
un mai mare accent pe or
ganizarea activității de pre
venire a accidentelor prin 
îmbunătățirea instructajului 
și propagandei in domeniul 
protecției muncii pe exigența 
și răspunderea celor care 
organizează și conduc pro
cesele de muncă. S-a indicat 
să fie ridicată calitatea pre
dării noțiunilor de protecție 
a muncii în toate formele 
de pregătire profesională — 
cursuri de calificare, școli, li
cee, facultăți.

Comitetul Politic Executiv 
cr examinat, de asemenea, 
modul în care sînt aplicate 
prevederile Legii privind 
controlul provenienței unor 
bunuri ale persoanelor fizice 
care nu au fost dobîndite 
în mod licit. S-a apreciat 
că organele și organizațiile 
de partid, conducerile unită
ților socialiste, organele de 
miliție, procuratură, justiție 
și financiare au manifestat 
preocupare pentru îmbunătă
țirea stării de legalitate în 
utilizarea fondurilor materi
ale și bănești, apărarea in
tegrității avutului obștesc, 
pentru restrîngerea și înlătu
rarea posibilităților de rea
lizare a unor bunuri prin 
mijloace ilicite.

în același timp, pornind 
de la lipsurile care mai e- 
xistă în acest domeniu, Co
mitelui Politic Executiv 
pus în fața organelor și or
ganizațiilor de partid, a or
ganizațiilor de masă și ob
ștești, ministerelor și organe
lor centrale de resort sar
cina intens.. rii activității 
pentru prevenirea îmbogățirii 
unor persoane prin mijloace 
ilicite, pentru aplicarea cu 
fermitate a legilor statului, 
a principiilor eticii și echi
tății socialiste. S-a stabilit 
îmbunătățirea prevederilor 

a

imsfitor județene și a muni
cipiului București pentru ori
entarea, îndruma.ea și con- 
trolul unitar al activității din 
acest domeniu. S-a indicat 
completarea numărului de 
membri ai comisiilor de cer
cetare cu muncitori ce își 
desfășoară nemijlocit activi
tatea în producție, precum 
și adoptarea altor măsuri in 
vederea verificării operative 
și eficiente a tuturor cazuri
lor de obținere de cîștiguri 
prin alte căi decît prin 
muncă.

Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. a soluțio
nat probleme curente ale ac
tivității de partid și de stat 
și ale relațiilor externe ale 
tării noastre.

*
★ ★

în cursul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a infor
mat despre întîinirea și con
vorbirile avute cu tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, cu prilejul inaugu
rării lucrărilor de construc
ție a Complexului hidroteh
nic Turnu Măgurele - Nico- 
pole.

Comitetul Politic 
a dat o înaltă 
rezultatelor noului ____„
româno-bulgar la nivel înalt, 
care - asemenea tuturor în- 
tîlnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov - se înscrie ca un 
moment de seamă în evo
luția ascendentă a relațiilor 
bilaterale și marchează o 
contribuție de mare impor
tanță la întărirea solidarită
ții frățești și a conlucrării 
multilaterale dintre țările, 
partidele și popoarele noas
tre, în interesul edificării so
cialismului și comunismului în 
România și Bulgaria, al cau-

Executiv 
apreciere 

dialog 
‘ ‘ 'r,

Inaugurărea de către cei 
-.doi conducători de parud și 

de stat a construirii în. co
mun de. către România și 
Bulgaria a noului obiectiv 
economic - complexul hidro
tehnic Turnu Măgurele - 
Nicopole - constituie o gră
itoare expresie a dezvoltă
rii continue a cooperării e- 
conomice, în forme superi
oare - domeniu în care s-au 
înregistrat pînă acum rezul
tate pozitive.

Comitetul Politic Executiv 
apreciază în mod deosebit 
hotârîrile celor doi șefi de 
stat de a amplifica și inten
sifica colaborarea multilate
rală româno-bulgară, . cores
punzător potențialului econo
mic în creștere, al celor două 
țări, progresului obținut de 
România și Bulgaria în 
toate domeniile construcției 
soci aliste.

S-a subIiniat, de asemenea’, 
importanța faptului că, pe 
baza celor convenite, se va 
realiza o conlucrare tot mai 
largă între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist 
Bulgar, între organele de 
stat, organizațiile de masă 
și oamenii muncii din cele 
două țări.

Totodată, Comitetul Poli
tic Executiv consideră că, în 
spiritul înțelegerilor stabilite 
cu ocazia dialogului la nivel 
înalt, se va adînci conlucra
rea dintre partidele și țările 
noastre pe tărîmu! vieții in-' 
ternaționale, ele contribuind, 
prin acțiuni și eforturi co
mune, la instaurarea unor 
raporturi cu adevărat echi
tabile între state, la soluțio
narea constructivă a proble
melor complexe ale contem
poraneității, la statornicirea 
noii ordini economice mon
diale, la asigurarea unui cli
mat de încredere, securitate 
și cooperare în Balcani, 
Europa și în lume. Convor
birile dintre tovarășii Nicolae 

delor, statelor și popoarelor 
noastre de a sprijini lupta 
popoarelor pentru indepen
dență națională, împotriva 
imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, 
pentru progres social și dez
voltare liberă, de sine stă
tătoare.

Aprobind în unanimitate 
documentele semnate, Înțele
gerile și concluziile la care 
s-a ajuns cu acest prilej. Co
mitetul Politic Executi-v. a 
stabilit măsuri pentru apli
carea lor în viață, pentru 
dezvoltarea tot mai intensă, 
pe multiple planuri, a co
laborării dintre România și 
Bulgaria, dintre partidele și 
popoarele celor două țări 
prietene. 

★ 
★ * *

5. Unele probleme orga
nizatorice.

Plenara a adoptat măsuri 
privind îmbunătățirea or
ganizării consiliilor de 
conducere a ministerelor 

„și altor organe centrale 
de stat.

Astfel, pentru a se asi
gura înfăptuirea hotărârilor 

,Ț adoptate de Conferința 
TjNațională a partidului din 
’"decembrie 1977 cu privire 
lat perfecționarea cadrului 
prganizatoric de participa
re a clasei muncitoare Ia 

^conducerea societății, ple- 
j.nara a hotărât lărgirea 

^componenței consiliilor de 
'^conducere ale ministerelor 
-de la 25—50 membri la
*fla 30—60 membri, asigu- 
*<rîadu-se astfel condițiile 
'^necesare unei participări 
inaai mari a oamenilor 

nune ii la conducerea mi- 
w Misterului, a reprezentării 
^tnai bune în consiliu a u- 
.jjriităților subordonate. Ca 
jjrmare. din consiliul de 

JiXMlducere 
tu

în continuarea ședinței, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat o informare cu 
privire la vizita de stat în
treprinsă împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu în 
Statele Unite ale Americii, 
la invitația președintelui 
Jimmy Carter și a doamnei 
Rosalynn Carter.

Comitetul Politic Executiv 
și-a exprimat profunda sa
tisfacție față de rezultatele 
deosebit de fructuoase ale 
vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu în S.U.A., apreci
ind-o ca un mare succes 
politic, ca un eveniment de 
cea mai mare însemnătate, 
cu profunde consecințe pe 
planul raporturilor bilaterale 
și de amplă rezonanță în 
sfera vieții internaționale.

Subliniind caracterul intens 
de lucru și orizontul larg al 
convorbirilor oficiale din
tre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Jimmy Carter, Comitetul Po- 

în litic Executiv consideră că 
dialogul la cel mai înalt ni
vel româno-american deschi-

în interesul celor două țări, 
al cauzei cooperării și păcii 
internaționale. S-a evidențiat 
interesul larg al ambelor 
părți de a se valorifica la 
nivel superior marile posibi
lități de extindere a colabo
rării economice în forme 
noi, de înaltă eficiență, cum 
ar fi acțiunile de cooperare 
în producție, în domenii de 
vîrf ale tehnicii contempo
rane, societățile mixte, co
operările pe terțe piețe. S-a 
exprimat dorința comună de 
a amplifica schimburile de 
valori spirituale, pe tărîmul 
științei, literaturii, artei și în 
alte sfere ale culturii.

Comitetul Politic Executiv 
a relevat importanța semnă
rii de către președintele 
Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Jimmy Carter a De
clarației comune, care pro
clamă voința de a amplifica 
relațiile bilaterale pe baza 
principiilor noi de egalitate 
și echitate internațională, de 
a promova și facilita extin
derea comerțului și cooperă
rii economice între cele două 
țări.

Comitetul Politic Executiv 
a evidențiat, de asemenea, 
importanța contactelor pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România cu membrii de frun
te oi Camerei Reprezentanți
lor și ai Senatului, cu per
sonalități de prestigiu ale 
vieții economice financiare. vieții economice financiare, 1
tehnico-științifice și culturale, dere a relațiilor prietenești
cu reprezentanți ai presei, 
radioului și televiziunii din 
S.U.A., care au reflectat pre
țuirea de care se bucură în 
rîndul opiniei publice ameri
cane România și realizările 
ei, dorința de a contribui la 
extinderea și adîncirea cola
borării, la intensificarea con
tactelor dintre țările și po
poarele noastre.

Abordînd în mod aprofun
dat diferitele aspecte - po
litice, economice, ' științifice,

la nivel înalt româno-ameri
can a prilejuit, totodată, un 
larg, schimb de vederi, in
tr-un spirit de sinceritate și 
înțelegere reciprocă, asupra 
unui șir de probleme esen
țiale ale vieții internaționale, 
subliniindU-se hotărîrea celor 
două țări de a contribui ac
tiv la înfăptuirea unei secu
rități reale pe continentul 
european, prin transpunerea 
în viață a prevederilor Ac
tului final de la Helsinki, în
făptuirea dezarmării, și în 
primul rînd a celei nucle
are, la lichidarea fenomenu
lui subdezvoltării și făurirea 
noii ordini economice mon
diale, la soluționarea pe 
cale politică a stărilor de 
încordare și conflict din Ori
entul Mijlociu, din Cornul 
Africii și din alte părți ale 
globului, la edificarea unei 
lumi a păcii, înțelegerii și 
conlucrării între națiuni.

Comitetul Politic Executiv 
a apreciat că vizita în 
S.U.A, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care a avut un 
larg ecou pozitiv internațio
nal și a întrunit adeziunea 
și aprobarea întregului nos
tru popor, atestă încă o 
dată realismul și justețea 
politicii externe promovate 
de România socialistă, se în
scrie în orientările funda
mentale ale Congresului al 
Xl-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului de extin- 

cu toate statele lumii, indi
ferent de orînduirea socială.

Comitetul Politic Executiv 
a trasat sarcina ministerelor 
și altor instituții de stat să 
ia măsuri corespunzătoare 
pentru materializarea obiec
tivelor de colaborare și co
operare româno-americana, 
convenite în timpul vizitei în 
S.U.A. a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Lucrările plenarei Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii

Vizita towășu'ui 
Manea Mănescu în Turcia

• (Urmare din pag. I) 

_______ : vor face 
, parte 9—18 reprezentanți 
*aă oamenilor muncii din. 
^unitățile subordonate și 

’.'rijz aparatul ministerului, 
reprezentând. 30 la sută din 

.numărul total al membri- 
Igtor consiliului. La minis- 

economice. două 
j^reimi din numărul repre- 
^âentamților oamenilor
jnMincii vor fi muncitori 
și maiștri din principalele 

‘^centrale. și . întreprinderi 
.subordonate. La organele 
centrale și ministerele care ! 
nu au profil economic, 
'două treimi , din numărul 
reprezentanților oameni
lor muncii vor fi munci-

tori și maiștri din princi
palele întreprinderi indus
triale, de construcții și 
transporturi, iar o treime 
vor fi reprezentanți ai oa
menilor muncii din uni
tățile subordonate ministe
rului respectiv, în funcție 
de profilul de activitate.

De asemenea, plenara a 
hotărît să se constituie 
birouri executive ale con
siliilor de conducere și 
la nivelul departamente
lor, care să asigure con
ducerea colectivă a acti
vității operative a acesto
ra, așa cum sânt organiza
te și la nivelul ministe
relor. In acest sens;' s-a 
hotărît lărgirea compo
nenței consiliilor departa
mentelor de la 15—45 
membri, cîți sînt în pre
zent, la 20—50 membri. 
Din consiliul departamen
tal vor face parte și 6—15 
reprezentanți ai, oameni
lor muncii, ceea ce re
prezintă 3Q la sută din 
numărul membrilor con
siliului, tirmind ea două 
treimi din aceștia să fie 
muncitori și. maiștri care 
lucrează nemijlocit ta. 
producție în unitățile sub
ordonate.

Plenara a hotărît mări
rea numărului vicepre- 
ședinților din Biroul Exe
cutiv al Consiliului Națio
nal, de la 6 la 9; In acest 
sens, planara a ales ca vi- 
cepreșecii n ți ai Consiliului 
Național a-1 Oamenilor 
Muncii pe tovarășii Con
stantin Dăscălescu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. 
al F.C.R.,, președintele 
Consiliului Organizării E

conomico-sociale, Ion Să- 
lăgean, miner la între
prinderea minieră Lupeni, 
județul Hunedoara, și Ni
colae Lazăr, muncitor 
la întreprinderea de ma
șini grele din București.,

Plenara a hotărît, de 
asemenea, constituirea a 
trei comisii ale Consiliului 
Național al Oamenilor 
Muncii și a ales birourile 
acestora: ■,

— Comisia pentru pro
blemele muncii și condu
cerii colective.

Ca președinte al aces
tei comisii a fost ales to
varășul Constantin Dăs
călescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Or
ganizării Economico-So- 
ciale; ca vicepreședinți — 
tovarășii Cornelia Filipaș, 
secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., Pan- 
telimon Găvănescu, secre
tar al C.C. al U.T.C., Cor
nel Boca, maistru' la 
Combinatul siderurgic Ga
lați, Csilăg Andrei, pre
ședinte al Consiliului ju
dețean de control munci
toresc Cluj; jar ca secre
tar — tovarășul Iosif 
Szasz, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Comisia pentru nivel 
de traij. condiții de muncă 
și probleme sociale.

Ca președinte al acestei 
comisii a fost ales tova
rășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.0. 
al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al 
U.G.S.R., ca vicepreședinți 

— tovarășii Nicolae Lazăr, 
muncitor la întreprinde
rea de mașini grele din 
București, Mihai Hîrjău, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
Elena Timofte, laborant, 
secretara comitetului de 
partid de la Întreprinde
rea „Țesătura" din Iași, 
Irina Szabo, filatoare la 
întreprinderea textilă „Ol- 
tul*  din Sf. Gheorghe, ju
dețul Covasna; iar ca 
secretar — tovarășul Pa- 
raschiv Benescu, adjunct 
de sef de secție la C.C. al 
P.C.R.

— Comisia pentru pro
blemele activității politi
co-educative.

Ca președinte al acestei 
comisii a fost aleasă tova
rășa Elena Nae, președin
te al Comitetului sindica
telor din industria ușoa
ră, vicepreședinte al
Consiliului Central al
U. G. S. M. ; ca vicepre-
ședinți — tovarășii Pa-
vel Ștefan, secretar al
Consiliului Central al
U.G.S.R., Nicolae' Croitorii, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
Jana Dumitrescu, maistru 
la întreprinderea de me
canică fină din București, 
Ladislau Hegeduș, secre
tar de stat la Consiliul 
Culturii și Educației So
cialiste; iar ca secretaK'-—- 
tovarășul Ilie Matei, ad
junct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R,

După-amiază, lucrările 
plenarei Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun
cii s-au desfășurat în ca
drul celor trei comisii.

Lucrările plenarei con
tinuă.

Marți dimineața a sosit la 
Ankara primul ministru al 
guvernului Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Manea Mănescu, care, la in
vitația primului ministru al 
Republicii Turcia, Bulent 
Ecevit, efectuează o vizită 
oficială în această țară.

Delegația Partidului 
Ccmunist Român s-a întîlnit 

cu tovarășul Santiago Carrillo
MADRID 25 (Agerpres). - 

Secretarul general al Parti
dului Comunist din Spania, 
tovarășul Santiago Carrillo, a 
avut o întîlnire cu delegația 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Con
stantin Dăscălescu, membru 
al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care a participat la lucrările 
celui de-al IX-iea Congres 
al P.C.S.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re

NAȚIUNILE UNITE 25 (A- 
gerpres). - La Organizația 
Națiunilor Unite a fost di
fuzat oficial un document 
privind; poziția României a- 
supra principalilor factori 
care afectează evoluția eco
nomiei mondiale în ansam
blu și a țărilor în curs de 
dezvoltare în special.

★
MOSCOVA 25 (Agerpres). 

- Marți, au început, la Pala
tul Congreselor, din Krem
lin, lucrările celui de-al 
XVIIl-lea Congres al Uniunii

La plecarea din București, 
pe aeroportul Otopeni, to
varășul Manea Mănescu a 
■fost salutat de tovarășii llie, 
Verdeț, prim viceprim-minis- 
tru al guvernului, Paul Nicu- 
lescu și Angelo Miculescu, 
viceprim-miniștri, de alte r>er- 
soane oficiale.

publicii Socialiste România, 
tovarășului Santiago Carrillo 
i-au fost transmise cele mai 
calde felicitări pentru reale
gerea sa în funcția de secre
tar general al P.C.S., urări 
de sănătate și de noi suc
cese în activitatea partidului.

Santiago Carrillo a rugat, 
la rîndul său, să se trans^ 
mită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sincere mulțumiri 
pentru felicitările adresate, 
precum și urări de sănătate 
și fericire personală, de pro
gres, și prosperitate pentru 
poporul român.

românești
Tineretului Comunist Leni
nist (U.T.C.L.) din Uniunea 
Sovietică. La congres asistă, 
ca invitați, delegații ale 
organizațiilor progresiste de 
tineret din țări ale Asiei, 
Africii, Americii Latine și 
din Europa, reprezentanți ai 
unor organizații internațio
nale. Din țara noastră,, la 
congres participă o delegație 
a Uniunii Tineretului Comu
nist condusă de Traian Ște- 
fănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.G,
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