
PLENARA
COMITETULUI CENTRAL

AL P. C. R.
Miercuri, 5 iulie, a avut 

loc, sub președinția tovară
șului' Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președ'n’e- 
le Republicii Socialiste Româ
nia, lucrările plenarei co
mune a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și 
Sociale

La lucrările plenarei au 
participat ca invitați prim- 
secretari ai comitetelor ju
dețene de partid, șefi ai sec
țiilor Comitetului Central, li
nele cadre din ministere și 
instituții centrale, redactori 
șefi ai presei centrale care 
nu sînt membri ai C.C. al 
P.C.R.

Participanții la plenară au 
păstrat un moment de recu
legere în memoria tovarășu
lui . Ștefan Peterfi, membru 
ai C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
militant de frunte al parti
dului, cunoscut om de știință, 
decedat în perioada care 
a trecut de la precedenta 
plenară.

A fost adoptată în unani
mitate următoarea ordine de 
zi :

1. Proiecuî Planului na
țional unic de dezvoltare e- 
conomico-socială- pe anii 
1979—1980 ;

2. Proiectul Bugetului de 
stat pe anul 1979;

Pe marginea documentelor 
supuse dezbaterii au luat cu- 
vîntul tovarășii : Ștefan Mo- 
cuța, Ion Tudor, Petru Ena- 
che, Ludovic Fazekas, Florea 
Ristache, Haralambie Alexan,

Cuvîntul tovarășului Teodor Haș
Am studiat și eu cu multă 

atenfe documentele supuse 
spre dezbatere plenarei 
noastre. Ele reprezintă prin 
conținutul lor mobilizator 
instrumente de o excepțio
nală însemnătate pentru a- 
olicarea consecventă în via
ță a hotărîrilor Congresu
lui al Xl-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

Aș dori să raportez ple
narei Comitetului Central 
că, bucurîndu-ne de ajuto
rul conducerii partidului și 
a organelor centrale, a mun
cii depuse de colectivele din 
unitățile noastre economice 
am reușit ca pe primul se
mestru al anului în curs să 
obținem rezultate pozitive 
în realizarea sarcinilor eco
nomice, ceea ce ne permite

ȘEDINȚA
CONSILIULUI DE STAT

In ziua de 5 iulie a.c., la 
Palarui Republicii, a avut joc 
ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România.

Au participat, ca invitați, 
viceprim-miniștri di guvernu
lui, miniștri, alți conducă
tori de organe centrale, 
președinți ai unor comisii 
permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

In cadrul ședinței, Consi
liul de Stat a dezbătut și 
adoptat:

Decretul privind regimul 
distribuție; și consumului de 
gaze naturale; Decretul pri
vind regimul metalelor pre
țioase și pietrelor prețioase; 
Decretul orivind aprobarea 
Statutelor asociațiilor pro
ducătorilor agricoli cu gos- 
Dodării individuale tin Io 

Gheorghe Dinu, Emeric Sza
bo, Vasile Bărbule, Valentin 
Niță, Margareta Kraus, Ion 
Dincă, Nicolae Vereș, Ion 
Avram, Teodor Haș, Angelo 
Miculescu, Ion Retegan, Iu
lian Ploștinaru.

In încheierea lucrărilor, a 
luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român și 
Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale 
și-au însușit în întregime o- 
rientările și indicațiile for
mulate de secretarul general 
al partidului și au dat o 
înaltă apreciere contribuției 
sale esențiale în elaborarea 
complexului de măsuri su
pus dezbaterii.

Participanții la dezbateri 
au subliniat rolul determi
nant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în vasta activita
te de perfecționare continuă 
a organizării conducerii so
cietății noastre în etapa ac
tuală a edificării socialismu
lui, contribuția sa de orim 
ordin la transpunerea în via
ță a Programului partidului, 
a hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea și ale Conferinței Na
ționale ale P.C.R.

Plenara a aprobat în u- 
nanimitate proiectul Planu
lui National unic de dezvol
tare economică și socială pe 
anii 1979-1980.

Plenara a apreciat că o- 
rientările planului pe 1979— 
1980 se înscriu pe linia 
directivelor și obiectivelor 
stabilite pentru această pe

să privim cu încredere de
plină și pe cele din perioa
da următoare.

După ce s-a referit la 
succesele repurtate de nu
meroase colective de oame
ni ai muncii din județ, vor
bitorul a spus : Vreau să 
arăt plenarei că sîntem pe 
deplin conștienți de neajun
surile care încă mai dăi
nuie în activitatea noastră. 
La cărbune net, deși în ul
timele 2 luni am reușit să 
recuperăm 3 400 tone, nu am 
lichidat încă întreaga res
tanță.

Stăruind asupra măsurilor 
ce se întreprind pentru în
lăturarea unor lipsuri, vor
bitorul a spus : in realiza
rea planului și a angaja
mentelor pe acest an avem 

calitățile necooperativizate ; 
Decretul pentru modificarea 
Legii ,ir. 33/1968 privind 
pregătirea tineretului pen
tru apărarea patr ei , De
cretul pentru modificarea Le
gii nr. 37/1975 privina sis
tematizarea, proiectarea și 
realizarea arterelor de cir
culație în localitățile urăa- 
ne și rurale; Decretul pri
vind evaluarea pagubelor 
cauzate avutului ooștesc, 
prin tăierea, scoaterea din 
rădăcini, distrugerea sau 
degradarea arborilor pe pi
cior, puieților și lăstarilor; 
Decretul pentru modificarea 
Decretului nr. 232/1974 pri
vind prevenirea și stinge
rea incendiilor, devenit Le
gea ni. 8/1975; Decretul 
privind retribuirea muncii 
desfășurate de avocați pen
tru acordarea asistențe' tu- 
ridice ; Decretul privind pen

rioadă de Congresul al Xl-lea 
și Conferința Națională ale 
partidului și a subliniat că 
prevederile celor două do
cumente asigură condiții pen
tru realizarea ritmurilor și 
proporțiilor prevăzute în ola
nul cincinal 1976—1980 și de 
programul suplimentar de 
dezvoltare economico-socia- 
lă a Românei pînă în 1980 
îmbunătățirea amplasării teri
toriale a forțelor de pro
ducție și, pe. această bază, 
înflorirea mai accelerată a 
tuturor județelor țării. Pre
vederile proiectelor planu
lui național unic pe anii 
1979—1980 au avut drept că
lăuză hotărîrea plenarei 
C.C. al P.C.R. din 22-23 
martie a.c. cu privire la per
fecționarea conducerii și pla
nificării economico-sociale 
și au fost completate și îm
bunătățite potrivit măsurilor 
stabilite de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. în 
ședința din 23 iunie a.c.

Plenara a relevat^ impor
tanța prevederilor vfzînd îm
bunătățirea laturilor calita
tive ale întregii activități e- 
conomice, trecerea de la a- 
cumulări cantitative la o 
nouă calitate superioară, con
diție esențială pentru înfăp
tuirea sarcinilor actualului 
cincinal al revoluției tehrilco- 
știinfifice.

Subliniind că elaborarea 
proiectului de plan s-a des
fășurat sub îndrumarea di
rectă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, plenara a rele-- 
vat preocuparea constantă a

• (Continuare în pag. a 4-a)

cîteva probleme asupra că
rora ne-am axat prioritar 
activitatea noastră și pentru 
a căror soluționare apre
ciem că va trebui să acțio
neze maj operativ, mai ho- 
tărît și unele ministere. Aș
teptăm mai mult sprijin și 
pentru recuperarea rămîne- 
rilor în urmă la obiecivele 
de investiții de pe platfor
mele siderurgice din Hune
doara și Călan.

Sîntem hotărîți, tovarășe 
secretar general, să facem 
tot ce depinde de noi, să 
ne îmbunătățim activitatea, 
să dăm. împlinire planului și 

» angajamentelor asumate de 
organizația județeană de 
partid pentru a obține în

® (Continuare în pag. a 4-a) 

siile și alte drepturi de asi
gurări sociale a.e avocaților; 
Decretul pentru aprobarea 
Normelor privind condiți
ile in care se poate efectua 
tăierea animatelor în situa
ții speciale, clasarea ,<• pen
tru tăiere a femelelor de 
bovine și ovine, precum și 
cu privire la aplicarea u- 
nor măsuri sanitare vete
rinare speciale pentru pre
venirea difuzării epizootiilor 
și acordarea unor despă
gubiri celor cate au sufe
rit pagube prin aplicarea a- 
cestor măsuri ; Decretul pri
vind stabilirea și sancționa
rea contravențiilor ia nor
mele sanitare veterinare.

Consiliul de Stat a exa
minat și ratificat :

Acordul de cooperare e- 
conomtco și tehnică pe ter- 

• (Continuare in pag. a 4-a)
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'Stil și metode adecvate în coordonarea acțiunilor politice

După cum s-a mai anun- util, făcînd posibilă supune- eficienței acțiunilor politice, 
țat în coloanele ziarului, i 
Laboratorul interdisciplinar plenul organului 
pentru problemele economi- -de partid.
ce și sociale din Petroșani a Dorim să ne referim 
răspuns solicitării 
de biroul co
mitetului oră
șenesc de par
tid Lupeni, de 
a ne sprijini 
în adîncirea 
cunoașterii u- 
nor particula
rități legate 
de forța de 
muncă și tim
pul de lucru la 
cele două întreprinderi mi
niere de pe teritoriul orașului. 
Scoatem în evidență, încă de 
la începutul acestei colabo
rări, promptitudinea cu care 
conducerea LIPSEP a răs
puns solicitării noastre, aten- 

| ția și rigoarea cu care a 
fost realizată cercetarea so
ciologică ale cărei concluzii 

^ne-au fost prezentate în timp

I

O imagine de muncă 
întilnită zl de zi pe șantie
rul viitoarei preparații de 
la Livezeni.

Foto : Ion LiCIU

Wă inf armăm
UN RECITAL de muzică 

folk și poezie va avea loc 
vineri, 7 iulie a.c. la I.M. 
Lonea, susținut ae artiștii 
amator, a. clubului din io- 
calitate, în cinstea frunta
șilor in producț.e. (C.L).

JUBILEU. La sfîrșitul a- 
ceste saptămtm, membru 
cercului- turistic „AmiCi.i Pa- 
rînguluj", care funcționea
ză pe lingă I.U.M.P. vor 
ascensiona Obîrșia Lotrului, 
pentru a fixa o placă co
memorativă, cu prilejui îm
plinirii o cinci an( de 
existență a cercului.

REPARAȚII CURENTE. 
Pregătirile pentru noul an^ 
școlar s-au mtens ficat la 
Petrila ; ia școlile genera
le nr. 2 și 6 și grădinițele 
nr. 1 și 2 au fost deja ter
minate lucrările de revi
zuire a instalațiilor de în
călzire, repararea instala
țiilor tehnico-samtare și 
zugrăvirea localurilor. (I.V.)

rea lor, spre dezbatere, în Am pornit de la adevărul u- 
prășenesc na.nirn recunoscut că introdu

cerea noului nu poate fi fa
la cută cu mijloace vechi. Din 

adresate cîteva din concluziile ce s-au acest punct de vedere, cer
cetarea soci
ologică repre
zintă o însem
nată resursă a 
cunoașterii 
care vom 
cerca să o 
lorificăm 
rezultate 
mai bune 
beneficiul mun
cii politice des

fășurate de organele și or
ganizațiile de partid pentru 
realizarea sarcinilor economi
ce.

Calitate, eficiență 
in întreaga muncă de 

partid
desprins, cu precizarea că 
ele aparțin în exclusivitate 
autorilor cercetării.

Biroul comitetului orășe
nesc de parfd a avut î.n ve
dere, la inițierea acestei 
cercetări, promovarea unor 
forme și metode noi în mun
ca de partid în vederea îm
bunătățirii . conținutului și 
calității acesteia și creșterii

Acțiunea 5 000

Asigurarea plasării în abataje trebuie 
neapărat însoțită de

Creșterea productivității
în vederea creșteri; producției de cărbune cocsif.ca- 

bil și energetic extras din bazinul carbonifer Valea Jiului 
conduce ea de partid și de stat a trasat ca sarcină 'me
diată pentru această etapă creșterea numărului de pos
turi 11 5000 în abatajele întreprinderilor miniere.

In ce măsură se înfăptu
iește această hotărîre, am în
cercat să aflăm și la I.M. 
Dîlja, unde am solicitat pă
rerea tovarășului ing. Ion 
Vasiiescu, directorul întreprin
derii ;

— Din planul stabilit de 
Combinatul minier Valea Jiu
lui, minei noastre îi revine un 
număr zîlnic de 350 de pos
turi î.t abataje. De la început

în pagina a 3-a

Individ S colectivitate

pe 
în- 

va- 
cu 
cît

în

rea
La prima vedere s-ar pă- 

că cercetarea realizată

Horia TOMA, 
prim-secretar al Comitetului “ 
orășenesc de partid, Lupeni

(Continuare în pag, a 2-a)^

Productivități 
înalte în abataje
Minerii abatajelor meca

nizate de la I.M. Parașeni 
au obținut încă din primele 
zile ale lunii iulie importan
te depășiri la producția fizi
că extrasă prin creșterea pro
ductivității muncii. Brigada 
lui Francisc Fazakas, a extras 
suplimentar 488 de tone, de
pășind productivitatea muncii 
planificate cu peste 6003 
kg/post, brigada iui Titu 
Teacenco cu o depășire a 
productivității de 1100 kg/j 
post, a realizat un 
plus de producție de 662 to
ne, iar brigada condusă de 
Hie Filiche a extras peste 
plan 326 de tone, realizînd 
o productivitate cu 829 
kg/post ntai mare decît sar
cina de plan.

vreau să precizez că noi pu
tem asigura 'plasarea postu
rilor respective Cu atît mai 
mult cu cît această măsură 
contribuie, cu certitudine, la 
sporirea producției ae căr
bune. După cum reiese din 
datele statistice ne încadrăm

C. IOVANESCU 

• (Continuare în pag. a 2-aJ
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Comunistul Gheorghe Brîndău este unul dintre cei mai apreciați srungari de ia
S.S.H. Vulcan. Buna califica e profesională îl recomandă fiindu-i încredințate lucrări 
de mare dificultate. Foto : Gh. OLTEANU

mulfe
Se dovedește 

necesiicifea de 
acest 

este
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de LPSEP nu ar avea o tan
gentă 
partid, 
a lost 
tă se 
că ea 
zeitate 
fel, • .
muncă și Fmpulu: de lucru 
au fost abordate pr:n pris
ma modului în care sînt 
conștientizate în colective
le celor două întrepr.nderi. 
Or, sarcina de a determi
na acesf lucru revine ac
țiunii pol'tke, educative, fi
ind înscrisă pe Un prim 
pe agenda organelor și or
ganizațiilor de partid. Cer- 

soc'olog'că are me- 
a direcționa preo- 
educative, de îm- 
a cunoașterii, de 
și dezvoltare a

directă cu munca de 
D’n modul în care 

concepută și. realiza-: 
poate constata, însă, 
servește cu bune re- 

. acestui- domeniu, Ast- 
problernele Forței de

în normă și chiar o depășm 
în funcție de condițiile exis
tente de la o etapă la alta. 

"Astfel, în luna martie cînd 
„doar cu două posturi nu am 
diins cifra de 350, planul a 
fost îndeplinit și depăș.t. O 
altă situație am avut în iunie, 
cînd am depășit cu mult nu
mărul stabilit realizînd 10 200 
posturi față de 9 100 planifi
cate, evident cu implicații di
recte asupra realizării placu
lui de producție. Numai că 
în această lună productivita
tea nu s-a real zat. De ce ? 
Linia de front existentă la 
acea dată nu permitea o 
creștere prea mere a efecti
vului, întrucît la mina Dîijâ 
-majoritatea abatajelor sînt 
abataje cameră sau cu front 
scurt.

Cert este că producția de 
cărbune oriepm crește. Vor 
trebui însă analizate conse
cințele ce apar în celelalte 
sectoare de activitate, în spe
cial întreținere și deservire. 
La I.M. Dîlja există, multe lu-

»
crări miniere vechi cu pre
siuni mari, a căror întreținere 
este dificilă, ceea ce duce la 
îngreunarea deservirii.

Pentru aceasta există o sin
gură cale de ieșire să se 
mențină efectivul planificat 
în abataje și în cărbune, o 
idee foarte bună, dar să se 
reanalîzeze planul forței de 
muncă și corelarea acestuia 
cu toate celelai e activități, 
mă refer îndeosebi la inves
tiții, întreț’nere și deservire.

In ceea ce privește gradul 
de ocupare a muncitorilor 
organizația de partid, condu
cerea minei, vor face totul 
pentru ca fiecare om la locul 
său de muncă să se achite 
conștiincios de sarcinile ce-j 
revin, astfel îneît colectivul 
nostru să-și realizeze ritmic 
planul de producție.

De posibilitatea plasă-ii 
posturilor planificate ne-au 
asigurat și alți interlocutori. 
Inginerul Petre Tudor, șeful 
sectorului III arăta .- „Ne vom 
încadra chiar din această lu
nă în efectivul planificat, con-

form sarcinilor trasate, însă 
plasarea corespunzătoare 
afectează alte activități din 
sector, deservirea în primul 
rînd".

Credem însă că lipsa efec
tivului din compartimentele 
auxiliare ale procesului de 
producție, deci și de la de
servire, poate fi compensată 
prin mică mecanizare, la •'e- 
alizarea căreia cadrele teh- 
nico-inginerești din întreprin
dere sînt chemate să contri
buie prin soluții eficiente.

In concluzie, asigurarea 
plasării posturilor în abataje 
trebuie însoțită de creș'erea 
productivității. O corelare a 
producției cu numărul de pos
turi și productivitatea muncii 
este posibilă, așa cum arăta 

”, nu- 
organizare a

directorul întreprinderii, 
mai piintr-o 
muncii în toate compartimen
tele. Realizările de pînă a- 
cum de ia I.M. Dîlja au de
monstrat preocuparea în a-' 
ceasta direcție, dar se cere 
intensificată și la nivelul sec
toarelor de producție

cetatea 
ritul ’ de 
cupări'e 
bogățire 
formare , 
unei puternice conștiințe e- 
conomice, a răspunderii ma
sei largi de oamenj al mun
cii. Spre exemplu, pentru 
organele și organizațiile de 
partid de la mina Bărbătem 
este deosebiț de folositor să

șf:e că un număr mare de 
subiecți au socotit raportul 
dintre mirierrtpersdnal de în
treținere, deservire, ca fiind 
corespunzător, 
ceptibil de 
toțiri, 
fel că 
îmbunătăți 
port nu 
de un :mare număr de 
meni ai muncii.

Cercetarea a scos în 
veiență - fapt pozitiv, 
nu mai surprinde pe 
meni — o preferință 
cenfuată spre locuri de 
că mecanizate. Această 
ferinfâ*  este însoțită în gene
ral și de intenția de a ob
ține o calificare corespun
zătoare, sau de ridicare a 
calificării. Cu toate acestea, 
un număr apreciabil de su
biecți nu înțeleg necesitatea 
de a se preocupa de creș
terea calificării. încă o dată, 
factorul politic își regăsește 
o sarcină expresă, urmînd să 
acționeze pentru simularea

ȘÎ

deservire, 
deși este sus-, 

îmbună- 
ast- 

a 
ra-i ■ 

înțeleasă, încă, 
oa-

e-
care 
ni
ne- 

mun- 
pre-

te prin prisma modului 
care sînt conștentizate 
cele două colective. Și în 
acest caz, pentru organele 
șt organizațiile de partid 

' se desprinde, drept conclu
zie, necesitatea intensifi
cării acțiunilor politice, pen
tru înțelegerea și cunoaș
terea influenței pe care uti
lizarea timpului de lucru o 
are asupra realizării' sarci- 
n l or de plan. Spunem 
ceasta întrucît cercetarea 
scos îh evidență că un 
măr însemnat de subiecți so
cotesc - greșit, desigur - că 
utilizarea insuficientă a tim
pului de lucru nu ar a- 
fecta decîf în m că măsură 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan.

Pentru organul orășenesc 
de partid, concluziile fur
nizate de cercetare sînt de 
un real folos în îndrumarea ' 

: muncii politice din cefe do
uă colective miniere. Ne 
preocupăm ca aceste con
cluzii să fie însușite, pentru 
a se acționa în lumina ior 
alît la nivelul celor două 
întreprinderi ,cît și la nivel 
de sectoare și chiar forma
ții de lucru. Ne vom preo
cupa ca acțiunile .politice.,— 
educative să dobîndeoscă*.  
un nou conținut, o nouă ca
licie, ca întreaga muncă de 
partid să înregistreze efi
ciența cerută de exigențele 
și sarcinile economice ale 
actualei etape.

1,5
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ALEXANDRU TATAR, Lu- 
peni. Președintele coopera
tivei meșteșugărești „De
servirea" (ai cărui msșteșu- 

Igari aduc uneori— adevăra
te deservicii) vă va da, de- 
i sigur, satisfacție, sancțio- 
nînd impolitețea celui care 
trebuia să vă repare ceasul, 
în consecință, adresați-vă 
conducerii cooperativei.

■ MIHAI MICLO, Petroșani. 
Întrucît cele 60 de 
io cumpărarea 
defect au expirat, puteți 
tocmi
Irea altuia nou, de la 
br ica producătoare.

j V.B., Lonec. Am primit 
i scrisoarea dumneavoastră 
>cu o diferență de cinci zile 
Ide la consumarea faptului

pe care îl sesizați. Iar auto
buzele, după 
spală zilnic... 
faptul sesizat 
fi verificat.

cu.m știți, se 
In consecință, 
n a mai putut

• DUMITRU PETRI1OR, 
Petroșani : în mod normal 
și legal, în afară de a- 
numite specialTăți, carnea 
de porc și de vită se vinde 
cu os. Cantitatea de os este

Răspundem ■ Răspundem
zile de 

frig'derului 
in

formele pentru livra- 
!a-

IOAN CIUR, Petroșani. 
Faptul relatat este de com
petența miliției. Așadar, ar 
fi fost mai indicat să vă a- 
dresați direct miliției din 
Petroșani care este în drept 
să facă cercetări, fiind vor
ba, probabil, de furt din a- 
vutul obștesc.

de 150 grame/kg carne de 
porc și 170 grame/kg carne 
de vită. Osul are prețul căr
nii.

• PALAGUȚA SASU, Petri- 
la : Avînd în vedere gravi
tatea subeclului la care 
se referă sesizarea . dum
neavoastră - lovire -

interesului spre calificare 
pol'cctlificcrre.

Problemele legate de u- 
til zairea timpului de lucru au 
fost, de asemenea, aborda-

GALA ANTENELOR

Fiiâ de vacanță.

Competițiile ,,Dactadei“. Fotbal

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Indici superiori 
de mecanizare în 

construcții

Mecanizatorii Stației 
de utilaj și transport din 
Iscroni a I.C.M.M. Pe
troșani și-au îndeplinit 
prevederile de plan pe pri
mul semestru al anului în 
proporție de peste 105 
la sută, obținînd depășiri 
la toți ceilalți indicatori 

tehnico-economici. Folos nd 
la parametrii superiori u- 
tilajele grele pe care le 
deservesc, mecanizatorii 
Ion Bența, Alexandru Cio- 
banu și Tudor Cămără- 
șescu au realizat la o- 
biectivele șantierului vi
itoarei preparații din Li
vezeni indief de utilizare 
a timpului de lucru între 
109 si 120 la sută.

George Negraru, Gheor- 
ghe Sereș, loan Velica și 
ceilalți componenti ai for
mației de satiră și umor a 
Casei de cultură din Petro
șani au intensificat ritmul 
repetițiilor în vederea exi
gentului „examen", pe care 
îl vor susține între 7 și 8 
iulie, la Timișoara. Forma-

ți-a din Valea Jiului, laurpa- 
tă a primei ediții a Festiva
lului național „Cîntarea Ro
mâniei", ' are c nstea de a 
reprezenta județul . nostru în 
primul spectacol televizat al 
„Galei antenelor", în care 
își dau concursul artiști a- 
matori din județele Timiș,, 
Caraș-Severin și Arad. (I.V.y

considerăm că este indicat 
să vă adresați comisiei de 
judecată de pe lîngă con
siliul popular, organism ob
ștesc competent să 
rră măsura cuvenită 
triva vinovatului, 
cotiți că este util, 
veni relatîndu-ne 
comisiei de
• MARIN 

peni : I.T.A. 
și afișat în 
peni, Vulcan, Petroșani con
dițiile pe care trebuie să 
le satisfacă cei ce doresc 
să urmeze școala de me
canici auto și șoferi. Dacă 
eventual nu puteți consulta 
afișul respectiv, Autobaza 
Petroșani a I.T.A. vă poate 
oferi toate informațiile ne
cesare.

dispu- 
împo- 

Dacă so- 
puteți re- 
hotărîrea 

judecată.
DEACONU, Lu-
Deva a tipărit 

localitățile Lu-

' PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Han Nicolae 
eliberată de I.C.P.M.C. Petro
șani. Se declară nulă. (391)

publicitate

Instantaneu din secția confecții a fabricii tricotaje
care în curînd își va începe procesul de producție.

Familiile Biro, Cruceru și 
Libardi anunță că astăzi 
se împlinește un an de- 
cînd ne-a părăsit neuitata 
noastră

BIRO MARIA
li vom păstra veșnică a- 
mintire. (390)

TEREN DE 
FOTBAiL construiesc uteciș- 
tii de la I.U.M. Petroșani, 
pe spațiul poligonului din 
apropierea uzinei. După 
cum ne-a făcut cunoscut 
secretarul organizației de 
bază U.T.C. din secția 
sculărie/Constantin Petcu, 
drenajul din piatră de rîu 
și zgură al viitorului teren 
de antrenamente al echi
pei „Utilajul" este pe ter
minate. La construcția nou
lui stadion o mare contri
buție o au organizațiile 
U.T.C. (T.Ț.)

T

Foto : Ion LEONARD

Clasamentele

1. I.M.P.
2. Comerț
3. I.U.M.P.
4. C.F.R. .
5. P.T.T.R.
6. Dinamo

celor două serii municipale

1. B.A.T.
2. I.C.P.M.C.
3. I.M. Livezem
4 I.C.M.M.
5. C.C.S.M.

R

SERIA

5
5
5
5
5
5
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3
2
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0
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2
3
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8
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în luna mai, activitatea 
colectivului sectorului III de 
la I.M- Lonea a cunoscut un 
adevărat reviriment. Față , de 
preliminarul de 1040 tone, 
au fost extrase, o bună pe
rioadă de t’mp, aproape zil
nic , în medie 1800 tone de 
cărbune. -Pe această bază a 
fost recuperată o parte con
siderabilă din rămînerea sub 
plan acumulată de la înce
putul anului. Dar în a doua 
jumătate a lunii iunie s-a 
produs din nou o cădere sub 
plan. Randamentele în căr
bune în abatajele frontale 
63 - condus de Alexandru 
Zatrok - și 64, condus de 
Simio-n Bailea, deși sînt do
tate cu utilaje moderne, se ' 
află sub nivelul planificat, 
înaintarea nu atinge ritmul 
prevăzut, datorită condițiilor 
tectonice 
meroase 
ții dure.
cuare a 
prafață, 
treruperi 
nor utilaje și

Aceste neajunsuri îi 
cupă îndeaproape pe comu
niștii din cadrul sectorului 
care acționează cu hotărîre 
și fermitate pentru îmbună
tățirea activității sectorului, 
în organizația de partid nr.

3 c, bunăoară, a fost ana
lizată cu răspundere situa
ția din abatajul frontal nr. 
63, unde se produceau cele 
mai dese stagnări, datorită 
defectării transportoarelor. 
Cu acest prilej s-a evidențiat 
că oprirea transportoarelor 
T.R. 4 era^provocată de rupe
rea paremurilor de îmbinare 
a scocurilor, nesudăte bine 
de constructor. La propune
rile oamenilor din brigadă, 
au fost înlocuite toate scocu-

tineri, necalificați, ci și oa
meni de care depinde bunul 
mers al producției în aba
taje. Numaț în luna iunie, 
lăcătușul Dumitru Herțeg a 
făcut 7 nemotivate, în ciu
da criticilor și avertismente
lor formulate de maiștri, de 
ortacii săi de muncă. Ilie 
Popescu, un bun meseriaș, a 
refuzat să vină Ia serviciu 
cînd a fost comandat spe
cial, punînd mai presus in
teresele .sale personale, ne-

ETICA Șl ECHITATE 
ÎN ABATAJE

deosebite, cu nu- 
sărituri' și intercala- 
în fluxul de eva- 

cărbunelui spre su- 
intervin deseorj în- 
în funcționarea u- 

subansamble.
preo-

ri'e defecte. Iar situația s-a 
redresat.

Nereailizările sectorului se 
datoresc însă și unor feno
mene de indisciplină. Abata
jele frontale 61 și 64 au fost 
oprite după un control efec
tuat de inspectoratul cu pro
tecția muncii, ca urmare a 
unor încălcări ale N.D.P.M. 
tn rîndul colectivului persistă 
un număr relativ mare de 
absențe nemotivdte. Printre 
cei ce lipsesc nemotivat se 
numără nu numai mineri mai

înțelegînd că astfel de ordi
ne de serviciu se dau în in
teresul producției. Judecînd 
la fel de greșit, problemele 
producțieir unii ------- '
neînțelegîndu-și 
rolul în abataj, 
plinesc sarcinile 
vin. Bunăoară, 
Gheorghe Borta, pe schim
bul maistrului Constantin 
Jacotă, a refuzat să mon
teze traductorul de nivel în 
abatajul 61, iar datorită a- 1 
cestui refuz, transportorul

meseriași, 
pe deplin 

nu își înde- 
ce le re- 

e'ectricianul

de la rol a tras sub el 
bunele și în cele din urmă 
întrerupt întregul fiux 
producției abatajului.

Desigur, astfel de fenome
ne umbresc activitatea co
lectivului, diminuează roade
le efortului de a realiza pre
liminarul zilnic. Pe bună 
dreptate, colectivul manifes
tă exigență față de cei ce 
.nu înțeleg necesitatea res
pectării ordinii și disciplinei. 
Pentru Mircea Dănilă, un in
divid care comenta ade
seori ordinele primite și n-a 
fost receptiv la dojenile și 
critic Je tovarășilor de mun
că, ajungînd pînă la a avea 
o atitudine 
de maistrul 
colectivul a propus o mă-, 
sură aspră, 
- desfacerea contractului de 
muncă. „Vom dovedi și în 
viitor fermitate împotriva 
celor care încalcă disciplina 
minerească și nesoroiesc cri- 
ticile și avertismentele colec
tivului", ne spunea tovară
șul Petru Bolog, secretarul 
organizației de bază nr. 3.

Desigur, această atitudine 
este 
rea 
atît 
mai

Abatajul — 
școala unui 
tînăr

huliganică față 
Mircea Dănilă,

dar îndreptățită

necesară pentru întări- 
ordinii și disciplinei. Cu 
mai mult cu cit, în cele 
multe cazuri, cei Criti- 

de colectiv își înțeleg a- 
titudinea greșită și treptat 
se integrează în cerințele și 
exigențele colectivului, cîș- 
tigîndu-și în cele din urmă 
stima și prețuirea ortacilor.

V. STRAUȚ

Auzind că in Valea Jiului 
este nevoie de oameni har
nici pentru a lucra în mi
nă, în 1971 a venit la I.M. 
Vulcan un tînăr de prin 
părțile lașului, dornic după 

spusele sale „să se rostuiască 
încadrat ca va- 
lucrat pînă
a 
stagiul 

la 
cursurile 

ajutor 
miner, 
la 27 de 
Ciocan

9 unde, cu toate condițiile 
grele in care se lucrează 
din cauza stratului subțire 
și panoului îngust, speră 
să aibă depășiri la fel ca 
în stratul 13 - abatajul ou 
susținere metalică unde a 
lucrat pină 
săptămîni și 
sa a reușit 
plan 475 de

„Momente 
viața mea ? 
primit în marea familie a 
comuniștilor și anul trecut 
cînd am fost numit la con
ducerea brigăzii. Dacă e 
greu ? — nu pot spune 
că e ușor să fi șef de bri
gadă. Doar printr-o bună 
organizare a locului de 
muncă, dacă știi să te faci 
înțeles de ortaci, poți să 
asiguri o continuitate asce- 
dentă depășirilor". Faptul 
că i-a fost încredințată și 
brigada lui Proci, pe cind 
acesta era la pregătiri, 
este elocvent in acest sens.

Căsătorit aici în Vale, a- 
vînd și o fetiță de 3 ani, 
minerul Constantin Ciocan 
beneficiază de condițiile 
minunate pe care partidul 
și statul nostru le acordă 
celor care „în tainițele de 
sub pămînt" — cum îi p'a- 
ce lui să numească mina - 
se străduiesc să răspundă 
prin fapte sarcinilor trasate 
minerilor de cel mai :ubit 
fiu al poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Acest lucru îl dovedește și 
Constantin Ciocan, pentru 
care brigada și mina au de
venit o a doua familie.

Gheorghe OLTEANU

acum două 
unde brigada 
să dea peste 
tone.
importante din 
Cind am fost

in viață", 
gonetar a 
1972 cind 
satisfacă 
Revenit tot 
mează 
care ca 
apoi de

Astăzi, 
stantin 
mîndri că este cel mai ti- 
năr șef de brigadă din ca
drul minei Vulcan. Din mai 
anul trecut s-a străduit să 
nu dezmintă încrederea 
pe care i-a acordat-o con
ducerea întreprinderii. Și, 
intr-adevăr, despre faptele 
tinărului brigadier și ale 
ortacilor săi, vorbesc sute
le de tone de cărbune ex-, 
trase lună de lună peste 
plan.

In curgătoru-i grai mol
dovenesc, ne-a vorbit des
pre munca brigăzii sale, 
despre „lupta" pe care o 
duce împreună cu șefii de 
schimb Victor Ghica, Ion 
Ulea, Dionisie Pintea, mi
neri mai bătrîni ca Dumitru 
Patîrcea, Moise Pisok și 
alții mai tineri ca Marin Ste- 
rie, Constantin Gitan, „toți 
bărbați cu dragoste pentru 
minerit". Acolo, în abatajul 
frontal de pe straiele 8 si

in 
plecat să-și 

militar, 
mină, ur- 
de cal if i- 
miner și

ani, Con- 
se poate
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Un colectiv al minei Pe- 
triia pentru care depăși
rile sarcinilor de plan 
lună de lună au devenit 
o realitate : brigada con
dusă de Constantin Ale
xa de la sectorul I.

In clișeul nostru schim
bul condus de luliu Dudi

preș

I
I
I

„ Ce v-am făcut?

RAGERI1
5 DIN
78

33, 39,

cîștiguri 
re report 
3 952 iei.

- De ce m-afi-chemat ? -
- Să stăm puțin de vorbă, 

despre tine și familia ta.
- Dar ce tot aveți cu mi

ne de ce nu mă lăsați în 
pace ? Ce, 
ultimul ? Vă
mine pentru că 
E viața mea și fac

Scena avea 
loc în biroul 
președintelui 
unui comitet 
sindical de la 
o unitate e- 
conomică din Vale. Cel ca
re reproșa și amenința era 
un tînăr - nu-i dăm numele 
în speranța că într-o zi vom 
scrie despre merituoaselș-i 
fapte de muncă - căruia 
mînia . îi congestionase fața 
și-i dădea un aer agresiv. 
De fapt, ce făcuse fî.nărul ?

Mai nimic, după opinia 
lui. Și-a părăsit soția și co
pilul și s-a „îndrăgostit" de 
o colegă, care, la rîndul ei, 
și-a părăsit și ea soțul. Cam 
aceasta este toată vina tî- 
nărului, vină pe care aces
ta însă n-o recunoaște. El nu 
este vinovat, „vinovați" sînt, 
după părerea lui, tovarășii 
de muncă, prietenii care-i 
reproșează că a greșit, și-i 
cer să se întoarcă la familie. 
Ba _,mai mult, tînărul nostru 
se limte „persecutat", „spio
nat" și „îngrădit". „Cu ce

/>•

drept vă amestecați în fami
lia mea ?" este leitmotivul 
permanent ai lamentărilor 
sale.

Tinere, este chiar atît de 
greu de priceput un adevăr ? 
Cei pe care-i vezi „dușma
nii" tăi sînt de fapt adevă- 
rați prieteni. Lor nu le este 

viața ta și a 
copilului tău. 
Te-ai rătăcit și 
vor să te aju
te. E chiar atît 
de greu să-i 
urmezi, după 

ce ți-au întins de atîtea ori 
mîna ? Crezi că le face plă
cere să se „amestece" în 
viața ta, nu le vezi jena cu 
care-ți vorbesc despre acest 
subiect ? Vei înțelege 1 oare, 
că de fapt ei te văa „de-al 
lor" și de aceea te ceartă ? 
Ți-ar place ma; mult să-i vezi 
indiferenți ? Credem că nu. 
Așadar, nu fug de sfatul și 
mîna prietenească oe care 
ți-o întind tovarășii de mun
că. Nu poți fug; de ei și de 
răspunderile pe care le ai, 
pentru că trăiești și muncești 
între oameni. Cumpănește cu 
mai multă înțelepciune lucru
rile și vei găsi drumul cel 
bun, drum pe care-l vei stră
bate cu siguranță 
măr cu familia, 
tovarășii tăi de

Maria

ATITUDINI

umăr la 
prietenii 
muncă.

ȘERBAN

u-
Și

După 15 ani de activi
tate neîntreruptă, unui 
cm, de profesie lăcătuș, 
i-a venit o idee importan
tă : să conceapă un me
canism nou pentru un u- 
tilaj din subteran, menit 
să ușureze efortul fizic. A 
urmat transpunerea ideii 
pe hîrtie : schițe, calcule... 
Dar la calcule... nu se 
pricepea omul. Atunci a 
apelat la cineva din sec
tor, cu studii ’ superioare, 
care să-l ajute. S-a ofe
rit chiar serul sectorului, 
inginerul F., deși pină a- 
tunci dovedise reticență 
fața de propunerea mun
citorului S-

Pina aici totul este sim
plu. Numai că cei in cau
ză a așteptat cam mult 
răspunsul, care intîrzie să 
apaia. Nedumerit, 
ne.enunțind la ideea 
omui se mtereseaza, 
zbate să vadă ce s-a 
Limplar. uar nedumerirea 
in ioc să-i fie spulDeiata, 
ii este amplificară, cind 
vede pe dosarul autorului 
de inovație nume,e 
neiuiui, iar numele său 
dreptul rubricii ,/ 
începe o adevăiată 
gringoiadâ : cei 
tace contestație, 
consideră că el este au
torul de drept al inovației.

Valeria COANDRAȘ

dar
sa
se
in-

ingi- 
in 

coautor", 
de- 

in cauză 
inginerul

Dosarul penat
1761 /1978. Un dosar în a- pe 
parență obișnuit în care în- fel 
să, inculpatul este un ‘ t 
care și-a părăsit familia, 
pofida a tot ce se face în 
statul nostru pentru întărirea 
și ocrotirea familiei, pentru 
ca vîrsta copilăriei să fie 
trăită frumos de toți copiii, 
mai sînt încă unii părinți ca- 
re-și uită îndatoririle și obli
gațiile pe care și le-au asu
mat aducîndu-i pe lume.

Un astfel de „părinte" es- 
ț te Gheorghe Pralea, cu do- 
î miciliul flotant în orașul Vul- 
/ can, strada Republicii 
> 25 sc. 3 ap. 9. 
'l De ce are G. Pralea 
E domiciliu temporar ? Simplu. 
? Și-a părăsit locuința pe ca- 
j re o deținea pînă acum 4 

ani împreună cu familia pe 
1 strada Fîntînelor nr. 3 ap. 1, 

familie în car 
ț bando’nați nt 
| care șase mir 
, bolnavă, 
i Motivul ; 
f rința de a fj

reface"

prin mandat isi caută fericirea ! 
i 
! 
! i i

Pralea ? A înțeles vreodată l 
în toți acești ani de „izo- J 
lore" unde-i este de fapt i 
locul ? N-a înțeles. Dovadă, 
fuga și reaua credință în a- I 
chitarea datoriilor 
față de ai săi. Cît 
datorii morale, la acest 
pect urmează să se gîndeas- 
că abia acum, deși, de ne
numărate ori vecinii, foștii 
tovarăși de muncă de la 
mina Vulcan/ organele de 
miliție au încercat să-l adu
că pe drumul cel bun.

părăsește soția și copiii 
care-i lasă fără nici un 
de ajutor. Un an ma, tîr- 

tată ziu, sentința civilă nr. 1644 
. In îl obligă la plata unei pen

sii de întreținere în valoa
re de 900 lei lunar, pensie 
ce li se cuvenea pe drept 
copiiilor și soției, potrivit

și toată iarna a stat fără 
să muncească oblojit în a- 
partamentul „iubitei". Cum 
trăiau copiii și soția ? cu ce 
se îmbrăcau ? iată întrebări 
care nu l-au frămîntat. Ba 
maj mult, cînd s-a hotărît în 
sfîrșit să muncească, și-a a- 
les un loc de muncă ușor, 
cu o retribuție din care pen
sia cuvenită familiei să nu 
poată fi achitată integral. 
Pe cine înșeală Gheorghe

un

acestei fugi ? Do- 
"i „liber", de 

a-și „reface" viața alături 
de noua dragoste ivită la 
orizont în persoana concu
binei Ileana Nechifor, și ci
ne știe, poate nevoia de a 
„scăpa" de inevitabilele griji 
pe care le implică o fami
lie cu 9 copii.

Cum spuneam, pe G. Pra
lea situația familiei sale l-a 
lăsat... indiferent. în 1974, 
după 24 de am de căsătorie

din instanță
bănești 
despre 

as-

cîștigurilor pe care Ie rea
liza G.P. ca muncitor neca
lificat la I.M. Vulcan. Intr-un 
fel, prin această hotărîre si
tuația familiei Pralea intrase 
în „normal". Tatăl, pentru 
-•ei 9 copii ai familiei Pralea 
era de acum, un banal man
dat poștal, lată însă că din 
octombrie anul trecut man
datul n-a mai sosit. Cîfeva 
luni mai tîrziu, Ana Pralea, 
soția rămasă singură cu , 
grijile acestei numeroase fa- teri de la "îndatoririle părin- 
milii, este silită să se adre- tești. Ca urmare, Gheorghe 
seze judecătoriei pentru a-i 
aminti „uitucului" 
familia Pralea 
capiii au nevoie' de 
și hrană.

Cu ce s-a ocupat 
ghe Pralea in cele 
luni de „amnezie" ? 
mic. A părăsit mina

ei soț că 
există, iar 

hăinuțe

Gheor- 
cîteva

Cu ni- 
Vulcan

Societatea noastră nu / 
poate rămîne indiferentă fa- I

I 
i 
I

ta de asemenea grave aba-

Pralea învinuit de infracțiu
nea de abandon de familie 
a fost condamnat la 1 an 
și 6 luni închisoare cu exe
cutarea pedepsei la locul de 
muncă în sectorul Dealul Bo
bii, al U.F.E.T. Petroșani. 
Sperăm că măcar acum să 
se trezească la realitate.

Marja PREDOȘANU
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Plenare Comitetului Central 
al P. C. R. Sesiunea Sovietului Suprem 

al Uniunii Sovietice
• (Urmare din pag. I) 

secretarului general al perfi
dului pentru orientarea efor- 
turilor spre valorificarea de
plină și la.un nivel superior 
.3 potențialului economiei 
hoastre, spre folosirea in
tensivă a capacităților de 
producție și sporirea pro
ductivității muncii, utilizarea 
rațională a resurselor ma
teriale și energetice, redu
cerea consumurilor materiale, 
sporirea eficienței în toate 
ramurile, ridicarea calității 
întregii activități și, pe a- 
ceastă bază, creșterea neîn
treruptă a nivelului de trai 
al întregului popor.
7 Plenara a subliniat faptul 
că proiectul Bugetului de 
ștat pe anul 1979 reflectă 
transpunerea în viață a o- 
,'rientărilor și indicațiilor da
te de tovarășul Nicolae 

-Ceausescu cu privire la îm- 
ibunătățirea laturilor de or
din calitativ ale activității e- 
conomice, reducerea cheltu
ielilor de producție, gospodă
rirea judicioasă a fondurilor

Cuvîntul tovarășului Teodor Haș
• (Urmare din pag. I) 

materiale și bănești, realiza
rea unei înalte eficiente >n 
toate sectoarele de activita 
te și consolidarea echilibru
lui monetar, financiar și va
lutar. Proiectul de buget, ca
re se prezintă echilibrat, o- 
glindind creșterea generală a 
activității economice, dez
voltarea armonioasă econo
mică și socială a țării, este 
elaborat în strînsă corelație 
cu indicatorii prevăzuți în 
Planul național unic de dez
voltare economică și 'socia
lă pe anul viitor și asigu
ră resursele financiare ne
cesare, corespunzător sarci
nilor stabilite privind pro
ducția, investițiile, comerțul 
exterior, acțiunile sociale și 
alte obiective planificate.

Plenara a relevat faptul 
că prevederile planului și bu
getului reflectă justețea Poli
ticii partidului și statului de 
dezvoltare în ritm susținut a 
întregii economii naționale, 
prin înfăptuirea fermă a re
voluției tehnico-științifice și 
crearea bazei materiale ne
cesare progresului mai ra

te 2 miliarde lei în 1980. 
Trebuie să creștem produc
ția de cărbune ,de mine
reuri de fier, de cocs, fon
tă, oțel, laminate, de mate
riale de construcții, de bu
nuri de consum.

Vă informăm, stimate to
varășe secretar general, că 
pe baza indicațiilor dumnea
voastră, comitetul județean 
de partid a acționat din 
timp pentru a găsi posi
bilități de mobilizare a tu
turor resurselor pe care le 
avem în județ în vederea 
asigurării condițiilor de 
sporire a producției și de 
creștere a eficienței întregii 
activități. Am analizat îm
preună cu organizațiile de 

Ședința Consiliului de Stat
rea Generală a Organiza
ției Națiunilor Unite la 14 
decembrie 1973 ; Convenția 
internațională asupra eli
minări-: și reprimării cri
mei de apartheid, adoptată 
ae Adunai ea Generală a 
Organizației Națiunilor U- 
nite la 30 noiembrie 1973; 
Protocolul referitor ia mo-- 
dificarea Convenției privind 
decontările multilaterale in 
ruble transferabile și or
ganizarea Băncii internațio
nale de colaborare econo
mică, precum și a statutului 
acestei bănci, semnat la 
Moscova la 23 noiembrie 
1977 ; Protocolul privind 
reglementarea trecerii fron
tierei de stat româno-iugo- 
slavă, în legătură cu cons
truirea și exploatarea con
ductelor de etilenă-propile- 
nă, din Republica Socialis
tă Federativă Iugoslavia în 
Republica Socialistă Româ
nia, care intersectează sub
acvatic rîul Bîrzava, semnat 
la Timișoara la 25 noiem
brie 1977; Protocolul refe
ritor la amendarea Con
venției privind aviația civilă 
internațională, încheiat ia 
Montreal la 30 septembrie 
1977; Totodată, Consiliul 

pid al țării, asigură îndepli
nirea sarcinilor de ndicare 
continuă a nivelului de trai 
al poporului.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român își ex
primă convingerea că docu
mentele aprobate de plenară 
vor fi primite cu satisfacție 
și vor, mobiliza energiile cre
atoare ale întregului nostru 
popor, că oamenii muncii — 
români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, vor acționa cu fermi
tate și consecvență pentru 
transpunerea în viață a ho- 
tărîrilor stabilite, care co
respund pe deplin intereselor 
societății noastre și care 
asigură înaintarea neabătută 
a României pe calea progre
sului și civilizației socialiste.

Plenara Comitetului Cen
tral a aprobat în unanimi
tate politica externă și ac
tivitatea desfășurată pe plan 
internațional de partidul și 
statul nostru, de secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi

partid și consiliile oameni
lor muncii din fiecare uni
tate economică măsurile ce 
trebuiesc luate pentru a va
lorifica superior și cît mai 
complex rezervele și posi
bilitățile existente pentru a 
crea cadrul tehnic și orga
nizatoric favorabil unei ac
tivități rodnice și a asigura 
un climat de muncă cores
punzător noilor sarcini.

In încheiere, vorbitorul a 
spus : Vom folosi prilejul 
adunărilor generale ale oa
menilor muncii din perioa
da lull e-august pentru a a- 
naliza cu temeinicie activi
tatea economică și financia
ră din semestrul I a.c. și 

de Sfat a ratificat Protoco
lul de aderare a României 
la Protocolul de negocieri 
comerciale intre țări în curs 
de dezvoltare, încheiat la 
Geneva, la 3 martie 1978 
și a aprobat Regulile de o- 
rigme pentru reglementarea 
aplicării reducerilor de taxe 
vamale acordate de Republi
ca Socialistă România în 
cadrul Protocolului de ne
gocieri comerciale între 
țări în curs de dezvoltare.

Toate decretele mențio
nate au fost, în prealabil, 
dezbătute și avizate favo
rabil de corirsule permanen
te ale Marii Adunări Na
ționale, precum și de către 
Consiliul legislativ.

Consiliul de Stat a apro
bat componența Comisie; 
pentru anahza activității de 
soluționare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamațiilor și 
cererilor oamenilor muncii 
adresate Consiliului de Stat.

în continuarea lucrărilor, 
Consiliul de Stat a exami
nat și aprobat Darea de 
seamă asupra activității des
fășurate de Tribunalul Su
prem în anul 1977, precum 
și Raportul privind activita
tea desfășurată de organele 
Procuraturii Republicii So

cii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. De 
asemenea. Plenara a stabi
lit să se acționeze în șprițul 
aprecierilor și orientărilor cu
prinse în Cuvîntarea de în
cheiere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — corespunzătoa
re liniilor directoare stabili
te de Congresul al XI lea și 
de Conferința Națională — 
pentru participarea țării 
noastre la soluționarea pro
blemelor complexe ale vieții 
internaționale actuale, pen
tru dezvoltarea continuă a 
prieteniei și cooperării cu 
țările în curs de dezvoltare, 
cu țările nealiniate, pentru 
extinderea relațiilor cu țările 
capitaliste dezvoltate, cu 
toate statele lumii în spiritul 
principiilor coexistenței paș
nice, al egalității și respec
tului reciproc, al independen
ței și suveranității naționale, 
pentru întărirea unității cu 
toate forțele revoluționare, 
democratice, în slujba cauzei 
progresului, păcii și priete
niei între popo'âre.

pentru a stabili cele mai co
respunzătoare măsuri politi- 
co-organizatorice și tehnico- 
economice în vederea reali
zării integrale a planului 
pe anul 1978 și pregătirea 
în condiții tot mai bune a 
celui pentru anii 1979-Î980. 
In numele comitetului jude
țean de partid vă asigu
răm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom 
acționa cu deosebită ener
gie și perseverență pentru 
mobilizarea tuturor forțelor 
materiale și umane în ve
derea realizării în cele mai 
bune condițiț a sarcinilor ce 
revin comuniștilor, oameni
lor muncii din județul Hu
nedoara.

cialiste România în anul 
1977 și a indicat să se in
tensifice activitatea de popu
larizare a legislației, de ex
plicare a legi: in scopul e- 
ducărq cetățenilor in spi
ritul întăririi ordinii de drept 
socialiste.

Cons.liul de Stat a soluți
onat apoi unele probleme a- 
ie activități curente.

Un nou plan de pace 
în Orientul Mijlociu

TEL AVIV 5 (Agerpres). — 
Miercuri, Statele Unite au 
înminat Israelului textul unui 
nou plan de pace al Egip
tului, informează agențiile 
U.P.I. și A.P. Documentul a 
tost prezentat ae ambasado
rul S.U.A. in Israel, Samuel 
W. Lewis, ministrului de ex
terne, Moshe Dayan.

Oficialități din Tel Aviv 
au afirmat că guvernul Israe
lului va analiza noul plan 
de pace în Orientul Mijlociu 
al Egiptului și va decide da
că ministrul său de externe 
va participa la întîlnirea și 
convorbirile de la Londra cu 
omologul său egiptean, pre-

MOSCOVA 5 (Agerpres). 
— In Marele Palat al Krem
linului s-a deschis, miercud, 
ses'unea Sovietului Suorem 
al Uniunii Sovietice în ore- 
zența lui Leonid Breinev, se
cretar ger.e-ol al C.C. p! 
P.C.U.S., oreședintele Prezi
diului Sovietului Suprem, a 
altor conducători sovietici.

Dubă cum informează o- 
genția TASS, De ordinea de 
zi figurează discutarea pro

Proiectul de hotărîre a C. C. al
P. C. Chinez cu privire la accelerarea 

dezvoltării industriei
PEKIN 5 (Agerpres). ■— 

După cum informează agen
ția China Nouă, un „Proiect 
de hotărîre a C.C. al P.G. 
Chinez în legătură cu unele 
probleme privitoare la ac
celerarea dezvoltării . indus
triei" a fost difuzat tuturor 
comitetelor de partid provin
ciale, municipale și ale re

ÎN PRIMA JUMĂTATE 
a acesfuj an, în Austria au 
fost declarate falimentare 
peste 560 de firme, în spe
cial mici și mijlocii.

ÎN PERIOADA POSTBE
LICĂ, R.S.F. lugosl avia și-a 
dublat producția industrială 
la fiecare 11 ani, — releva 
un document privitor la 
dezvoltarea social-economică 
a acestei țări pe perioada 
1947-1977, dat publicității de 
Biroul federal pentru sta
tistică. în aceeași perioadă, 
producția agricolă ne cap 
de locuitor s-a dublat.

AGENȚIA CHINA NOUA 
informează că alte ramuri 
ale economiei și-au îndepli
nit planul pe primele șase 
luni ale anului. Sî.nt menți
onate industria energetică, 
care a realizat o producție 
cu 17,7 la sută mai mare 
față de perioada corespun
zătoare a anului trecut, pre
cum și industria zahărului, 
a căreț producție este su
perioară celei de anul tre
cut cu aproape 15 la sută.

COPREȘEDINTELE Fron
tului Patriotic Zimbabwe, 
Joshua Nkomo, a declarat, 
la Lusaka, că lupta de eli
berare a poporului de cu
loare din Rhodesia va con
tinua pînă ia victoria totală 
împotriva regimului mino
ritar rasist. Joshua Nkomo a 
orecizat că, in prezent, for
țele patriotice Zimbabwe 
controlează ma. mult de 95 
la sută din teritoriul țării 
și că sint hotărîte să-și con
tinue lupta.

văzute pentru zilele de 17 
sau 18 iulie, adaugă agenți
ile citate.

★
CAIRO o (Agerpres). — 

După cum informează agen
ția M.E.N., ministrul afaceri
lor externe al Egiptului va 
anunța in cursul următoare
lor zile prevederile planului 
pe care Egiptul l-a proous 
pentru reglementarea pașnică 
a conflictului din Orientul 
Mijlociu și pe care preșe
dintele Anwar El Sadat i-a 
înminat vicepreședintelui 
S.U.A., Walter Mondale, pen
tru a fi transmis guvernului 
Israelului. 

iectului de lege cu privire 
la Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., a oroiecfului de le
ge cu privire la reglemen
tările în domeniul încheierii, 
îndeplinirii și denunțării tro- 
ta'elor internaționale cile 
U.R.S.S., a proiectului de je- 
ge cu orivire la alegerile 'n 
Sovietul Suprem al (J.R.S.S. 
și aprobarea decretelor Pre
zidiului Sovietului Suprem.

giunilor autonome dîn Chi
na, precum și organizațiilor 
de partid din ministere și co
misiilor Co’nsiliului de Stat, 
pentru a_ fi pus în practică 
cu caracter experimental.

Hotărîrea reprezintă o sin
teză a experienței acumulate 
timp de 28 de ani.

LA SEUL s-a anunțat că, 
miercuri, a fost înregistrată 
candidatura unică a dic
tatorului sud-coreean Pak 
Cijan Hi pentru un nou 
mandat de șase ani copre
ședinte al Coreei de sud. 
în felul acesta, Pak Cijan 
H; și-a asigurat practic „re
alegerea" de către u.t „co
legiu electoral" format de
2 583 de membri, care ur
mează să se pronunțe, joi, 
în aceeași chestiune - a- 
preciază agenția France 
Presse.

PREȘEDINTELE S. U. A-, 
Jimniy Carter a anunțat că' 
intenționează să aloce su
ma de 100 milioane dolari 
pentru finanțarea unor pro
iecte de dezvoltare a ener
giei solare.

LA SFÎRȘITUL lunii iunie, 
în Berlinul Occidental șo
mau 33 000 de persoane 
a anunțat, miercuri, Ofi
ciul vest-berlinez aî mun
cii. Aceasta reprezintă 4,2 
la sută din forța de mun
că a Berlinului Occidental. 
Cu un an în urmă, rata șo
majului era de 4,1 la sută.

CONSTRUCTORII de căi 
ferate din R.D.G. folosesc 
pe scară largă elicopterele 
pentru electrificarea liniei 
ferate Berlin-Dresda. Prin 
utilizarea mașinilor zbură
toare la plantarea de stîipi 
de susținere, productivita
tea muncii a crescut de ze
ce ori, lucrările realizîndu-se, 
totodată, fără întreruperea 
circulației trenurilor.

DUPĂ CUM TRANSMITE 
agenția de presă norvegia
nă, volumul producției in
dustriale a scăzut în Nor
vegia în luna mai 1978 cu
3 ia sută în comparație cu 
aceeași perioadă a anului 
trecut.

CAMERA COMUNELOR 
a Marij Britanii s-a pronun
țat în favoarea respectării 
programăm calendaristice 
avansate de guvernul pre
mierului James Callaghan 
pentru elaborarea legislați
ei privind atribuirea de pu
teri pe plan regional Sco
ției. Cu prilejul votului, gu
vernul laburis* * a beneficiat 
de sprijinul deputajilor li
berali.

'semestrul în care am intrat 
și pe întregul an rezultate 
economice pe măsura posi
bilităților pe care le avem 
și a atenției de care se bu
cură județul nostru din par
tea conducerii de partid și 
de sfat.

: In cadrul planului națio
nal unic de dezvoltare eco- 
mico-socială a României în 
anii 1979—1980 județului Hu
nedoara îi revin sarcini deo
sebite. Avem de realizat la 
producția industrială peste 
^prevederile cincinalului și a 
programului suplimentar 
iadoptat de Conferința Na
țională a partidului 800 mi
lioane lei în 1979 și pes

• (Urmare dîn pag. I)

men lung între'guvernul Re
publicii Socialiste România 
și guvernul Republicii Ara
be Egipt, semnat la Cairo la 
2 martie 1978 ; Acordul de 
cooperare în domeniile în- 
învățămîntului, științei și 
culturii între gu
vernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Repu
blicii Arabe Egipt, semnat 
la Cairo la 25 ianuarie 1978; 
Acordul î.itre guvernul Re- 
pubhci. Socialiste România și 
guvernul Canadei asupra 
relațiilor lor reciproce în 
domeniul pescuitului, în
cheiat ia București ia 17 ia
nuarie 1978 ; Convenția 
consulară între Republica 
Socialistă România și Repu
blica Tunisiană, semnată la 
Tunis la 8 octombrie 1977 ; 
Convenția între Republica 
Socialistă România și Re
publica Austria privind evi
tarea dublei impuneri asu- 
îpra veniturilor și averii, 
i'semnată la Viena la 30 
ț septembrie 1976; Convenția 
ț privind prevenirea și sanc
ționarea infracțiunilor con
tra persoanelor care se bu
cură de protecție internațio
nală, inclusiv agenții diplo
matici, adoptată de Aduna
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