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Ioc 
al 

prezidată de tovarășul 
secretar general al

In ziua de 11 octombrie 1978 a avut 
ședința Comitetului Politic Executiv 
C.C. al P.C.R., 1 ■’ ■' ‘ “
N icolae Ceaușescu, 
Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
și dezbătut Raportul privind îndeplinirea 
planului național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială pe primele nouă luni ale 
acestui an.

I)înd o înaltă apreciere realizărilor ob
ținute în această perioadă în îndeplini
rea planului, succeselor remarcabile înre
gistrate în dezvoltarea industriei, agricul
turii, a celorlalte ramuri ale economiei noas
tre naționale, Comitetul Politic Executiv a 
adresat oamenilor muncii din toate do
meniile de activitate calde felicitări pen
tru modul în care înfăptuiesc Programul 
partidului de ridicare a țării pe noi trep
te de civilizație și progres. In același 
timp, Comitetul Politic Executiv a scos în 
evidență existența, în perioada analizată, 
a unor neajunsuri și rămîneri in urmă în 
unele sectoare de activitate economică.

Pe baza sarcinilor rezultate din Con
sfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 
ziua de 28 septembrie și, în spiritul indi
cațiilor cuprinse în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Comitetul Politic Exe-

cutiv a cerut organelor județene de partid, 
conducerilor unităților economice, minis
terelor, celorlalte organe centrale să ia 
toate măsurile și să acționeze cu toată 
fermitatea pentru lichidarea neajunsurilor 
și rămînerilor în urmă, în vederea îndepli
nirii integrale a prevederilor planului na
țional unic de dezvoltare economico-socială 
pe acest an.

In industrie, un accent deosebit se pune 
pe asigurarea condițiilor pentru îndepli
nirea planului producției nete și fizice, 
prin realizarea prevederilor la fiecare sor
timent și depășirea în continuare a pro
ducției la utilajele de bază care au asi
gurată desfacerea la intern și la export 
sau care contribuie la înlocuirea unor 
importuri, Pe folosirea la întreaga capa
citate a mașinilor și instalațiilor, respec
tarea riguroasă a normelor de exploatare 
și de întreținere a bazei tehnice existente. 
O mai mare atenție va trebui să se acor
de gospodăririi raționale a metalului și 
îndeplinirii ritmice a planului la acest im
portant prodiis pentru a se. asigura reali
zarea eu prioritate a fabricației ■s’de uti
laje necesare dotării noilor capacități de

• (Continuare în pag. a 4 a)
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De la începutul cincinalului, 
brigada lui FRANCISC FAZAKAS a extras peste plan

75 000 tone de cărbune
♦ 15 869 tone de cărbune în 1976, 

43 918 tone în 1977 și 15 213 tone în opt 
luni din acest an ♦ Productivitatea medie 
realizată — superioară cu 2,75 tone pe post 
față de indicatorul planificat ♦ Depășirea 
de plan a fost 
7 416 posturi.

realizată cu o economie' de

dintre
bătrî-

în miniatură ; și olteni, și 
ardeleni, și moldoveni — 
cei 50 de oameni alcătu
iesc o familie unită, nici 
n-ar concepe 
partă. Zice 
Iosif Dancă :

— La noi, 
cei cărora le 
ca. De fapt, 
preună de

să se des- 
vagonetarul

411 tone cărbune preparat 
peste planul zilnic

La ultima cotă

Stau numai 
place mun- 
sîntem îtn- 

trei ani, de 
cînd a luat Fazakas bri
gada. La nemotivate, tra
gem întotdeauna linie 
sau scrie șeful „nu e ca
zul".

La. Paroșeni s-a întîl- 
nit cu , mineritul. acum 9 
ani și Mihai Șehiopu. A- 
bia venise din armată, 
avea 22 de ani. Acum e

Marți-, la vremea 
schimburile I și II, 
nul șef de brigadă Vincze 
avea două supărări tre
cătoare —- un copii de-al 
Iui — prîslea —avea mina 
în gips, îi va trcjce .însă 
repede ; îl supăra însă și 
decuplarea ' programată 
pentru 
nergiei
ținea în loc 
jumătate de 
iacii lui, pe

man, Istrate și Fazakas. 
Un fel de a spune, îl su
păra, știa că această mă
sură contribuie la îmbu
nătățirea activității lor. 
O știau și ortacii lui Fa- 
zakaș, care însă nu pier
deau timpul, dimpotrivă 
cărau cu nădejde material 
și pentru schimburile ur
mătoare. Intrase în șut 
schimbul „moldovenilor", 
dar brigada lui Frăncisc-
baci e o adevărată tară • (Continuare în pag. a 3-a)

In centrul orașului Pe- 
trila, constructorii de lo
cuințe au înălțat la ulti
ma cotă primele două 

cu 
ulti- 
pen- 

an 
lu- 

pen- 
termenu- 

în folosință, 
echipele 
conduse de 

Ioan G.v org v și Paulina 
( ajocaiu, precum și echi
pe sosite in sprijinul cons
tructorilor din partea 
ilordor beneficiari — 
meni ai muncii de la 
Deprinde >le miniere 
trila și Loner, precum 
de la preparație.

schimbul maiștrilor 
lexandru Buruiană 
lexandru Laszlo. O 
tribuție la fel de mare au 
avut și echipele conduse 
de Gheorghe Necșoiu și 
'loader Faur.

De lu începutul lunii, 
colectivul preparatorilor 

a depășit 
recuperarea globală cu 
2 puncte, numai la cărbu
nele pentru cocs și semi- 
cocs depășirea fiind de 
1,2 puncte.

de 
10 oc- 
deose- 
depă 

cărbu- 
semi- 

..... .. funcți
onare continuă a instalați
ei de preparare, ei au ex- ______
pediat pe adresa combi- de ja Coroești 
natelor siderurgice 411 
tone de cărbune peste 
prevederile zilnice, cea 
mai mare cantitate fiind 
încărcată de echipa con
dusă de Emil Păcurarii din

Pentru preparatorii 
la Coroești, ziua de 
tombrie a fost o zi 
bit <le rodnică, Prin 
șirea planului la 
nele pentru cocs și 
cocs. Asigurînd o

A- 
și A- 

con- scări ale blocului 55, 
57 apartamente. Este 
mul bloc programat 
iru predare în acest 
la care constructorii 
crează în ritm intens 
tril respectarea 
lui de dare 
Participă 
constructori

redistribuirea e- 
electiice, care îi 

pentru vreo 
oră. Pe or
al lui

Ion VULPE

Timpul în abataj e mai prețios
ca la „ziuă“

Pentru a fi bine folosit 
TREBUIE ASIGURATE 

TOATE CONDIȚIILE DE LUCRU!
schimb iluj am- pierdut-o 
pentru a prelungi, cu spri
jinul unui lăcătuș, rămas 
peste program din schim
bul I, conductele de aer 
comprimat; -TR-ul este ne
revizuit de săptămîhi, așa 
că nu-i de .jnirare că se 
defectează și el aproape 
zilnic. Problema lemnului 
necesar la • susținere ne 
ține, de asemenea. în loc : 
e departe, și supradimen
sionat. De o săptămînă. ce
rem insistent un t troliu 
pentru a ne ajuta în trans- 

■ și : suficient de bine orga- porlttl lemnului pe -planul 
; nizat. Asemenea constatări “’ 

le-am făcut atât la fața lo-.
. cului; in abatajele sectoru

lui, cit și. cu prilejul dis
cuțiilor avute c J muncitori, 
maiștri sau cadre tehnice 
din conducere. In abatajul 
brigăzii lui Gheorghe One- 
frei. în schimbul condus de

. Vasil? Nicola, la o oră după 
începerea șutului, i-am în
tâlnit pe mineri, pe unul în 
galeria de bază, iar alți 
doi pe căile de acces spre 
abataj.

. — Dispunem de un loc 
de mancă cu condiții foarte 
bune — ne spunea șeful 
de schimb. Totuși nu reu
șim să ne realizăm sarci
nile la cărbune din 
că foarte puțin din 
efectiv de lucru îl 
utiliza în operații 
productive. Irosim 
timp. Azi, prima

co
al- I

a reu- 
rareori 
ex (rac
la alta

In cele trei- "“"trimestre 
trecute oin acest an. 
lecti.vul sectorului

< i. M. Bărbătenj\ nu 
șil să atingă debit, 
cadența normală a 
ției. De la o luna
minusul la producția fizica 
de cărbune a tot crescut, 
ajungind la circa 20 000 
tone. Și în primele zile ale 
lunii octombrie realizările 
sînt sub posibilitățile co
lectivului.

De m incit se muncește 
mUlt, dar, din păcate, nu

înclinat, dar nu ni se sa
tisface cererea. Din partea 
Lupeniului, -cînd primim 
goale, - cînd nu. astfel că 
nici cel puțin cărbunele 
nu se evacuează la vreme. 
Ne-am putea realiza planul 
și chiar depăși Ușor, dacă 
am avea asigurate condi
ții bune de lucru și nu. 
am pierde, zilnic mai 
multe ore.
/ De la maistrul Ștefan 
Popa, am aflat 
nea 
alte
cele conduse 
Marton. Nicolae 
Mihai Hălăugă, 
tîijele deservite

ca aseme- 
în Ioc și.

între care 
de Caro!

Oprea sau. 
din aba- 

pe traseul
colector de transport de 
la orizontul 7.45. De exem-

A..

cauze (in 
brigăzi.

cauza 
timpul 
putem 
direct 
mult 

oră a

HUFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Individ

în pag. a 3-a

VI-
oa-

de

^Oă informăm]

colectivitate

NUMĂRĂTOARE INVERSĂ PE ȘANTIERELE
CONSTRUCȚIILOR DE LOCUINȚE

Azi, pe șantierul din Petroșani, despre

MULTDISCUTATUL BLOC 69
♦ Deși s-a ajuns la etajul III, blocul 69 nu este 

admis la finanțare
Cine garantează finalizarea blocului în acest an? 
Ritmul intens de lucru pe șantier nu schimbă 
cu mult situația creată

Locuitorii Petroșaniului 
așteaptă ‘ cu viu interes 
construcția blocului 69, i- 
nul din cele mai impozan
te obiective ce . vor îmbo- 

. găți urbanistica municipiu
lui. Așa cum va arăta în 
final el va schimba mult 
actuala față a orașului.

Conform proiectului, blo
cul 69 urmează să . aibă 
patru tronsoane a cite două 
scări. Din toate acestea» în 
lucru se află doar tronsor 
nul AB, cu spații comerci
ale la parter și șapte ni
vele- (56 apartamente), deși

♦

de-al doilea, 
cu magazine 
10 nivele (80 
Deci. în to-

în plan era prevăzut ca 
lot în• acest an să fie ter
minat și cel 
tronsonul CD, 
la parter, plus 
apartamente).
tal. 136 apartamente. De 
la început trebuie să preci
zăm . ,că despre tronsonul 
CD nici nu poale fi vorba, 
in cel mai bun caz, pînă 

’ la sfîrșitul anului urmind 
să se ridice . parterul și 

Pînă atunci 
este 

spre primul,

trei' nivele.
însă . întreaga atenție 
concentrată

-carb-in prezent abia se a
flă la etajul al treilea.

Dată fiind întîrzierea, 
ritmul de lucru pe șantie
rul blocului este intens.- 
Am consemnat marți volu
mul lucrărilor realizate 
pînă la ora 13. Din reia- ■ 
țările maistrului Constan
tin Albu, aflăm că „au fost 
montate 2.1 planșee și 18 
grinzi, s au demontat trei 
diafragme de cofraje me
talice, s-au turnat . î 
mașini de betoane, 8 
zidărie, • 250 mp giet
araeet pentru netezirea 
reților de beton, iar

șase 
mc 

; de 
pe- 
pe 

. cele două piste de prefa
bricate, amenajate pentru 
acest bloc, au fost turna
te .18 planșee .și 8 grinzi.

C. lOVANESCU

(Continuare în pag a 2-a)

Brigada artistică a g 
cooperativei „Deservi- " 

l, ins
tructor actorul Alexe ■ 
Corvin de la Teatrul de I 
stat din Petroșani s-a , 
deplasat în i 
legiloi- de la Vulcan 
unde atelierul de cro
itorie din cadrul com- ; 
plexului de servire s-a 
transformat pentru pu
țin timp în sală de 
spectacole. Programul, 
intitulat „Artiști în 
serie" s-a bucurat 
succes. (C.D.).

rea“ din Lupeni,

I
I
I
I
I
I
I

I

I
ii Alexe I
Teatrul de 1 

li oșani s-a . 
mijlocul co- I

S| 
I 
I 
I
I
I 
I 
1

me-
de

♦ —------ --
Ghizii și colaboratorii 

atestați, cît și cei ce
vor să devină ghizi și 
colaboratori' sînt 
tați să se prezinte 
ziua 
erele 
O.J.T.

in vi- 
în 

dP 10 octombrie,
12, ’ la Filiala
Petroșani. (C.D.j

’ nă informăm
\___________ >
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din rafturile magazinelor ■Ridicăm

în atenția gospodarilor

municipiului

Problemele
finale ale unei
modernizări

Din viata
1

nu. Convingerea 
există neglijență,

rutiere
Echipa de asfaltatori condusă de Nicolae Stoica, la lucru. 

Foto : Ion LICIU

!n contrast cu belșugul mărfurilor

Solicitudinea lucrătorilor 
din comerț 

pe ici,
Am întreprins, în aceste 

zile un raid-anchetă prin 
unitățile I.. C. S. Mixt Vul
can. Scopul urmărit — 
modul cum se face apro
vizionarea populației, des
facerea mărfurilor de se
zon.

Unitatea nr. 25, confecții. 
Ordinea și curățenia sînt.. 
aici la ele acasă. Rafturile,, 
pline cu o gamă variată 
de articole de sezon, sînt 
luate eu „asalt 
părători. In 
mod d^rtsebit 
ne atrage a- 
tenția solici
tudinea față 
sie clienți a 
vînzătoarelor 
Maricica Va
cile și Marja
Tăzlăoan.

Calitatea ser
viciilor ne fa
ce să 
intr-adevăr, 
tr-o unitate model. „Ceea 
ce ne preocupă este 
buna aprovizionare și spo
rirea continuă a gradului 
de solicitudine a persona
lului din magazin față de 
clienți", re spunea Victor 
Avram, responsabilul uni
tății.

O servire, de asemenea, 
pe măsura exigențelor 
întîlnim .și la Unitatea nr. 
43, responsabilul Vasile 
Maier coordonează activi
tatea și la raioanele de 
eafea-dulciuri, pîine-lapte, 
inezeluri. Mărfuri există 
din abundență șj cumpă
rători • așijderea. Pre
ocupare pentru o servire 
promptă întîlnim și la u- 
nitățile nr. 45, 44 și 11.

Nu același lucru îl gă
sim, însă la unitatea nr. 
W. Aicj mărfurile sînt a- 
șezate în dezordine și nici 
curățenie nu prea există. 
Pe responsabilul Nicolae 
Dănău îl găsim ocupat cu... 
alte treburi și nicidecum 
cu ceea ce trebuia să facă. 
Plecăm gîndindu-ne că, 
poate a fost o întîmplare.

mai 
pe colo

cum.-

credem .
ne aflăm în-

Dar, 
mai 
perficialitate ni se întă
rește în timp ce vizităm 
unitatea nr, 6. In loc să 
se ocupe de buna servire 
a populației, „șefa" era în 
vecini la „cafe-bar". Iși 
servea... cafeluța. Se mai 
întîniplâ, rar, dar se in- 
tîmplă, eă unele. unități 
comerciale,' de exemplu u- 
nitatea nr. 12 mobilă, deși 

vad bun, nu sînt 
prea mult a- 
preciate de 
clienți. Și 
asta nu pen
tru faptul că 
mărfuri n-ar 
exista, ci pen
tru .slaba pre
zentare și 
desfacere (cau
zate și tie 
lipsa de spa
țiu).

Constatările 
le-am adus 
tovarășului Emil Abalașei, 
directorul

noastre
]a cunoștința

întreprinderii, 
care ne asigura că : „Există 
preocupare în amenajarea 
unui spațiu adecvat pentru 
desfacerea și prezentarea 
articolelor de mobilă, iar 
începînd de anul viitor va 
începe construcția unui ma
gazin de mobilă eu o ca
pacitate de peste 1 500 mp. 
Pînă la finele anului popu
lația din orașul Vulcan va 
beneficia încă de 1 000 mp 
spații comerciale. Ne pre
ocupăm în continuare de 
ridicarea calității servirii 
cumpărătorilor. Sîntem 
cbnștienți eă mai avem u- 
nele lipsuri, mai cu sea
mă în atitudinea unor 
vînzători față de clienți. 
Conducerea întreprinderii, 
organizația de partid, des- 

- fășpat’ă însă o susținută 
muncă politico-educati vă,
de la om la om, luîrid a- 
titudine combativă, fermă, 
față de comportările unor 
lucrători comerciali ce 
contravin comerțului civi
lizat".

c. GRAURE

toate
• (Urmară Okll

I
I.U.M.P. Mun- 
această forma-

De eîteva zile, echipa 
de pavatori-asfaltatori 

.Condusă de Nicolae Stoi
ca își are locul de muncă 
pe porțiunea de .șosea cu 
4 benzi de circulație din
tre Grupul școlar și in
trarea la 
citorii din

j ț.ie aștern covor nou de 
asfalt pe 
fața șoselei. Stratul de 
binder era vineri, 6 oc-" 
tombrie, așternut pînă a- 
proape 
joncțiune 
reparată, de 
prin strat . _
felt de oamenii punctu
lui de lucru Petroșani al

i I. D. P. Timișoara. Pentru 
consolidarea terasamentu- 
lui șosele; pe porțiunea 
de la podul Dărănești 
pînă lă I.U.M.P. lucrătorii 
întreprinderii timișorene 
de drumuri și poduri au 
executat drenuri pentru 
scurgerea apelor subte
rane, rigole, reasfaltări, 
efeetuînd în prezent bor- 

/ durărr, nivelări și asfal
tări de trotuare. In aria 
amplelor lucrări de» mo
dernizare desfășurate aici

1 este inclusă și sistemati
zarea intersecției cu șo-

. seaua spre orașul Petrila.- 
se amenajează 

trotuare pe ambele laturi 
ale căii de trafic rutier. 
Stadiul actual este cel ’al 
ultimelor lucrări care

țII

*

I
V
*

| Și aici
V 
î
i 
L

toată supra-

de punctul de 
cu porțiunea 

asemenea, 
complet de as-

Trebuie asigurate 
condițiile de lucrul

piu, o garnitură de mate
rial de susținere încărcată 
Ia suprafață în schimbul I 
și introdusă in mină cu o 
oră înaintea schimbului 11, 
nu ajunge la fronturile 
productive decât la începu
tul schimbului următor, 
III. In sector se lucrează 
eu un singur lăcătuș de 
întreținere pe schimb. Din 
această cauză se petrec 
multe, situații, precum cea 
din ziua precedentă, cînd 
o defecțiune de transpor
tor în abatajul brigăzii 
Mihai Kovacs, care a avut 
loc la ofa 14,45, nu s-a re
mediat nici pînă la sfîrși
tul. schimbului II. Schim
bul IU. a putut continua 
extragerea cărbunelui abia 
după ce a înlăturat defec
țiunea ivită cu un schimb 
înainte. Datorită lor și a 
altor deficiențe de ace
eași natură,, sectorul a în
registrat în septembrie un 
minus la producția fizică 
de cărbune de peste 3 500 
tone. Nici una din brigă
zile de abataje ale sectoru
lui nu și-a îndeplinit sar
cinile de plan. Productivi
tatea muncij în cărbune a 
fost cu circa 300 kg/post 
inferioară celei planificate. 
Consemnînd toate acestea,

adăugăm că în ziua de 4 
octombrie, în biroul șefu
lui de sector, același miner 
Vasile Nicola, îelata după 
ș«ț: „Azi, cu o oră îna- sarea unei brigăzi puterni- 
inte de terminarea schim
bului, lanțul . de la TR-2 
s-a rupt în țrej locuri. Am 
produs puțin : doar 25 de 
vagonete cărbune, față de 
40 de vagonete cit puteam 
realiza".

Am abordat problemele 
acestea cu subinginerul 
Nicolae Zgura, . numit de 
curînd la conducerea sec
torului I.

Aș zice, de la început, 
că oamenii din sector sînt 
buni, întregul personal 
muncitor dorește și parti
cipă pe măsura puterilor la 
redresarea situației în care 
ne aflăm. Plasare în aba
taje avem, de forță de 
muncă dispunem suficient. 
Problemele cu care ne con
fruntăm sînt cele privind 
realizarea productivității 
muncii. Nu reușim .nicicum 
să creăm condițiile care le 
sînț^ necesare brigăzilor la 
fronturile direct produc
tive. Una din măsurile ho- 
tărîtoare pentru. îmbună
tățirea acestor condiții pe 
care le-am adoptat este 
întreținerea lucrărilor mi
niere prin care se face a- 
provizionarea cu materiale.

Avem elaborat, începînd cu, 
luna octombrie, un pro
gram în acest sens. El cu
prinde, printre altele, pla-

ce pentru recondiționarea 
galeriei direcționale din 
blocul XII, orizontul 750. 
Am solicitat, de asemenea, 
conducerii minei, ca apro
vizionarea tehnîco-materi- 
ală între orizonturile 783 
și 750 să se facă pe pu
țul nr. 13. Răspunsul a 
fost afirmativ, dar, deo
camdată, nu s-a întreprins 
nimic în acest scop. Pro
blema e dificilă pentru eă 
nici sectorul de transport 
nu dispune de formații de 

. lucru suficiente pentru a- 
cest traseu.

Impasul momentan 
care se află colectivul sec
torului I de la Barbă ten i 
poate fi și trebuie neîntâr
ziat înlăturat. Se cer însă 
luate măsuri urgente, fer
me. Toți cei de care de
pinde materializarea lor — 
colectivul sectorului I în 
primul rînd, apoi conduce
rea minei și C.M.V.J. — 
au datoria să acționeze ho- 
tărît în acest scop, astfel 
îneît sectorul I Bărbăteni 
să-și îndeplinească încă din 
această lună sarcinile ce-i 
revin la producția fizică.

în

tru unitățile economice • 
apropiate. Intre acestea, 
de primă urgență este a- 
menajarea celor două 

; ții de autobuz de la 
. țrepiitățile podului 

rănești. Interesate 
primul rînd în construi
rea adăposturilor necesa
re în cele două stații, sînt 
Remiza de locomotive, 
secția bobinaj a I.U.M.P., 
depozitul Varnița, abato-

• rul, cit și cetățenii din 
cartierele Boțoni, Gîr- 
bești și Dărănești. O 
inițiativă gospodărească 
în vederea finalizării a- 
cestor dotați! înainte de 
sosirea iernii la care să 
participe toate unitățile 
de producție și cetățenii 
ar fi binevenită. Ne adre
săm desigur conducători
lor unităților de producție 
interesate, deputaților, 

; gospodarilor orașului, ee- 
tățen ilor, i nteresați în a- 
ceeași măsură în ameina- 
jarea căilor 
pietonal pînă 
Odată așternut 
de asfalt pe 
tronson, pentru 
rea slalomului
de unii conducători auto 

oarece de ritmul- de exet ordonarea 
cuție depinde și câștigul 
lor, echipa lucrînd în 
acord.

Mod ern i zarea și 
rea corespunzătoare 
treguluj tronson de 
la care ne referim 
și unele obligații

continuă se pare 
ritm susținut determinat 
și de timpul optim pen
tru executarea unor ast
fel de amenajări. Dorind 
să se înscrie într-un ritm 
de execuție accelerat, im
pus de timpul înaintat, 
echipa lui Nicolae Stoica 

-a așternut deja pe o su
prafață de eîteva sute de 
metri pătrați de șosea și

într-un sta- 
ex- organizațiilor

de partid

URGENȚE, . 

EXIGENȚE

stratul de uzură. Reasfal- 
tarea continuă 
ambele straturi 
— binder și 
condiționat de 
lucru, categoria

deci jcu 
de asfalt 
uzură — 

ritmul de 
de mate

rial furnizat și capacita
tea stației 
asfalt de 
menij au 
termine 
lucrarea

de preparat 
la Liveseni. Oa- 
tot interesul să 
cit maj repede 

încredințată de-

de acces 
la șosea.

covorul 
întregul 

înlătura- 
practicat

Analiză temeinică, 
responsabilă

Comitetul de partid de 
la I. M, Petrila a analizat 
recent, cu simț de răspun
dere, modul în care secto
rul electromecanic al între
prinderii a acționat pentru 
realizarea sarcinilor de 
producție. Materialul pre
zentat a scos în relief fap
tul că pe lingă rezultatele 
bune obținute, în cadrul 
sectorului există o serie de 
deficiențe care produc per- 
turbații în desfășurarea 
procesului de producție. 
Comuniștii 
soriși la cuyînt, ca 
varășii Ervin Foro

dota- 
a în- 
șosea 
ridică 

pen-

traficului, 
este necesară executarea 
marcajului longitudinal, 
lucrare finală după care 
se va putea vorbi de în
cheierea modernizării 
tronsonului de șosea res
pectiv.

T. VBANCEANU

(Urm ora din pag. IQ

Este un volum mare de lu
cru. Macaraua n-a conte
nit de la prima oră de pro
gram nici un minut. Nu
mai așa vom putea să tur
năm un nivel în opt zile, 
ceea ce 
15-20 noiembrie

■ de rezistență va 
nată",

De la această 
mează finisarea, 
dura aproape 
zile, datorită 
și varietății 
folosit. Dacă 
le două Iun, 
iembrie, rezultă că se pune 
sub semnul întrebării dacă 
blocul va fi predat anul 
acesta, cu toate că terme
nul de predare este luna 
decembrie. Cum s-a ajuns 
în această situație 7 Expli
cația ne este furnizată de 
ing. Dumitru Țurnă, direc
torul Grupului de șantiere : 
„Blocul 60 din Petroșani 
este blocul cu cea mai com
plicată situație din întreg 
județul nostru. Deși am a- 
juns cu lucrările la etajul 
111, iar zilele aceștea va fi 
atacat etajul IV, 
încă nu este, admis 
nan țâre. Pe lîngă 
că am întîrziat din 
proiectului 
blocului s-a 
trei ori),

înseamnă că în 
structura 
fi termi-

dată ur
care va 

două luni, de 
complexității 
materialului 

adăugăm ce
la luna no-

blocul 
la fi- 
faptul 
cauza 

(amplasarea 
schimbat de 

nici, materialele 
necesare nu le-am avut la 
timp. Cofrajele metalice 
au sosit abia în septembrie 
și nici acum nu sînt corn-'

plete (nu au podină). fapt 
pentru care e îngreunată 
montarea. Am luat toate 
măsurile pentru ca în două 
zile să fie terminată re
țeaua termică și să se în
chidă camerele de la eta
jele inferioare, asigurîn- 
du-se astfel condiții de 
lucru propice sezonului

Mult
discutatul

rece. Avem deja turnate 
prefabricatele pentru cinei 
nivele, jar pînă săptămîna 
viitoare 
pentru 
dar 
dificilă și nu permite

vor fi turnate 
întregul tronson, 

tehnologia e foarte 
ri

dicarea unui nivel mai re
pede de 8-10 zile. Abia 
după data de 20 noiembrie 
vom concentra forțele la 
tronsonul CD, unde, pînă 
la sfîrșitul anului vom ri
dica 
sau 
cu 
țr-e 
preda 
ment din acest bloc 
la sfîrșitul anului".

Deci planul de predare a

parterul și 
patru nivele, 

toate eforturile 
nu i vom 

nici un ;

i .trei
, Dar,

. noas- 
putea 

aparta- 
pînă

.PETRO 
iembrie : 
publica : 
de cdntr 
Unirea : 
la Genei 

PETRI 
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16,00 '
leș<

în- 
to- 

Teil 
: Hantz, Nicolae Mic, Silviu 

Popa, Ion Penu, Ion Ce- 
săuan și Aurel Brînduș au 
dezvăluit o serie de cauze 
care au cond ,ls la această 
stare de fapt : neîntreține- 
re« coresjWHzătoare a. uti
lajelor, nerespeelarea gra
ficului de revizii și repara
ții curente și capitale, 
n «folosirea integrali a 
timpului de lucru de că
tre unii oameni ai sec
torului.

Comitetul de partid a 
stabilit eu acest prilej mă
surile menite să ducă la 
asigurarea unei activități 
calitative superioare în 

/ viitor. >

V. COANDKAȘ
iWW

celor 136 de apartamente 
nu va fj respectat, nici 
măcar a celor 56 de apar
tamente în care se puse
seră mari speranțe, Moti
vele sînt cele arătate mai 
sus. Proiectantul a finali
zat greu, cu intîrziere, do
cumentația, lucrările au 
fost demarate, de aseme
nea cu întîrziere de către 
constructor pentru eă Gru
pul de șantiere nu a luat 
toate măsurile de aprovizi
onare cu' cele necesare. 
Astfel s-a ajuns ca ritmul 
de execuție să fie scăzut, 
deși, după cum am văzut, 
în. prezent se lucrează 

‘cu toate, forțele pentru re
cuperarea i 
urmă, dar 
tot nu vor 
timp. Fie-rie 
trebare : ce 
dacă în luna 
de familii
s-ar prezenta la proiectant 
și la Grupul de șantiere să 
solicite locuințe 7 Le-ar fi 
satisfăcută cererea prin ce
darea locuințelor deținute' 
de cei care n-au‘ construit 
în termen blocul 69 ?' Iată 
de ce nu credem că dis
cuția în legătură eu exe
cuția locuințelor "din Petro
șani se poate finaliza ast
fel. Drept 
conducerea 
șantiere,
T.C.H. să acționeze neîntîr- 
ziat în vederea realizării 
întocmai a planului.

rămînerilor în 
aparta men tele 
fi predate la 
permisă o în- 

s s-ar întînipla 
decembrie 136 
din Petroșani

care invităm 
Grupului 

precum și
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strunesc ritmul abatajului 
ca și cel al... arcușului
sporul Valorici la brodat crește atunci 
cînd Ion cîntă la vioară. Pentru că a- 
lune-i cind soțul ei încearcă strunele, 
știe că și la mină, la el în abataj, lu
crurile merg fain. Trăsăturile minerului 
Moldovan, cioplite parcă-n stejar, țin cu 
tot dinadinsul să fie străjuite de ochii 
negri, dar cu luciri de 
smulse din abatajul său.
care scrutează adîncul cu sclipirea cu
rajului, a bărbăției, acești ochi, la ziuă, 
devin duioși trădîndu-i obîrșia ardele
nească. Iar cînd mîinile brigadierului, 
mîini de miner, aspre, mîinile care 
acolo în adînc țes labirint în negru de 
ivariu, prind vioara și arcușul, te în
cearcă un ciudat sentiment de nedu
merire. Degetele, abia că le vezi cum 
aleargă cu impresionantă ușurință, si
gure, pe strune, și, de la bărbunc la 
balada lui Ciprian, melodiile se înalță 
sus precum cioeîrlia, curg cum curge 

______ __  _____ _____ aurul negru pe benzile transportoare 
gură, cu o voce a cărei timbru contrasta într-o zi rodnică în- abatajele adîncului. 
flagrant cu privirea-i, -că... „totul va fi 
în regulă". Apoi, dintr-odată brigadi
erul pecetlui dialogul, dînd mîna cu 
Bariu : „Gata, mai vorbim după masă. 
Hai pe la mine, poate-ți cînt ceva la 
.șcripcă".

n intr-un apartament al blocului 31 
din cartierul petrilean „8 Martie", 
melodiile născute din strune de 

vioară unduiesc vesel, plutind parcă în 
zbor lin de pescăruș în atmosfera mol
comă a unei amiezi de toamnă însorită. 
Cîntă minerul Ion Moldovan. La vioară. 
Și, ca un ison ce se integrează parcă în

iscuția, pe drumul de la nuna spre 
casă, s-a... învîrtit cu persistență în 
jurul unor probleme care neapă

rat trebuiau, a doua zi, puse la punct 
în abatajul lor. Șeful de schimb, minerul 
Teofil Baciu, cu un chip blajin și destul 
de tînăr ca să pară a ieși peste o lună 
la pensie, privi cj blîndețe la ortacul 
lui, brigadierul Ion Moldovan, și-1 asi-

Apoi apar fiii lui. Intîi Dănuț, elev in
tr-a noua la liceul mecanic, pe urmă cel 
mic, dintr-a patra, Lucian-Silviu.. „Al 
mic, zice Moldovan, mă ia, cînd sosește 
acasă cu... «hello daddy», că face en
gleză și-i place. Mîine-poimîine mi-o 
cere sa-i cînt englezește.,.".

> doua zi, împreună cu harnicii lui 
n ortaci, Baciu, Prisăcaru, Petru 

Creț, Olaru, Mavrodin, Spătaru, 
Drăghici, cu toți din brigada pe care o 
conduce, Ion Moldovan continuă arta în 
subpămînt Că și acolo face artă. O artă 

___  _ _ a destoiniciei minerești și curajului. Și 
măsură, tactul îl ține o mașină de cu- ce P°ate H mai minunat și mai trainic 
sut: Valeria, 
crătoare neîntrecută - a cooperativei 
„Unirea" brodează. Și nu oricum. Gama 
de modele ce „ies" din mîna ei rivali
zează cQ ceea ce întîlnim în magazinele 
de artizanat. Vasăzică. artă... în familie. 
Dar ce-i mai interesant, e faptul că...

soția minerului, o lu- decît îmbinarea armonioasă între ritmul 
din abataj, fericirea căminului și acor
durile strunelor de vioară, făcute să 
vibreze melodie de mîini ' de miner, 
mîinile lui Ion Moldovan.

Ion LK’IU

î

Brigada lui Francisc Fazakas

Am cunoscut un șef so
bru și exigent din cale a- 
fară. - Insă era căutat 
de alți oameni, ea 
plinea caldă. In unitatea 
pe care o conducea avea 
materiale pentru multe u- 
nități economice din Vale. 
Așa că unii i se adresau 
numai cu „dom’șef", cău- 
tînd să fie cit mai politi- 
coși, pentru a fi serviți cu 
cea mai mare promptitu
dine. Dar, de fiecare dată, 
șeful îi întîmpi'na cu la
conicul „n-avem", sau „tre
buie să facem economii...". 
Descumpănit de răspunsul

prifn.it, omul făcea calea- 
ntoarsă. Intr-o bună zi, 
însă, , cineva printr-o îm
prejurare a ajuns în depo-

ATITUDINI
„M i c a 

a t e n t i e“
zii și a observat că mate
rialele despre care șeful 
spusese „n-avem" existau 
acolo din abundență. Cînd 
tocmai se frămînta omul 
nostru cum să procedeze, 
a venit și rezolvarea :
_______ ■'___ _____________

— Las’ pe mine — a 
spus un manipulam de ma
gazie. N-ai obținut nimic 
fiindcă te-ai dus la șeful, 
așa, eu „mina goală" ? ! 
Vreo mică atenție, ceva, o 
sticlă... n-ai adus?!!

Fugi repede! Omul, acel 
„cineva" a fug.it repede. S-a 
întors cu „atenția". I-a fost 
înmînată șefului. El a 
chemat subalternul de la 
magazie și a dat ordin să 
se rezolve 
diat, uitînd 
„n-avem".

„campionul fetelor"; în
brigadă. Are numai patru 
deocamdată și tînjește
după un băiat. Vagoneta
rul Gheorghe Mânu glu
mește, cică are el un bă
iat, care mai tîrziu... Șe
ful de schimb îi răspunde 

că fetele aduc în Vale noi 
mineri, de aceea s-a gîn- 
dit la patru. Și voia bună 
îi cuprinde pe toți ortacii. 
Dumitru Ciobănaș, tot mol
dovean, are lot 31 de ani, 
ca și ceilalți, din ’70 robo
tește la Paroșeni.

— Da, dar dînsul, îl re
comandă „moldovenește" 
Fazakas, e „șel“ mai bun 
combainer al nostru. L-a 
adus o rudă la Paroșeni, 
dar acum e rudă bună cu 
toți din brigadă.

— Rudă bună, recu
noaște Ciobănaș, chiar cu 
șeful de brigadă, cînd dăm 
cărbune. Altfel... De fapt, 
gluma-i glumă, să lucrezi 
la Fazakas e însă un titlu 
de mîndrie. Sîntem cei 
mai buni pe 
pe Vale.

— Ehei,
mult de un 
veni toți care vor, confir
mă forhaierul.

Tn galerie apare 
rul mine; ,tînărul 
Gheorghe Marchiș, 
leat cu Fazakaș - 
ani. Discută împreună des
pre pregătirea unui nou 
front de lucru, se impun 
unele corecții la rearmare. 
Parcă sînt frați, amîndoi 
spățoși, au lucrat multă 
vreme în același sector. 
Directoru-i o știu, mara
mureșean, jar Francisc din 
Sălaj. Lui Francisc nu ț-a

plăcut să piardă timpul de 
pomană, în urmă cu 16 
ani a lăsat o forjă care 
mai mult ardea cărbunele 
de pomană și a ajuns mi
ner. Intîi la Lupeni, . apoi 
la Paroșeni. Ii place să 
recunoască —- a ucenicit 
la cel mai buni șefi de 
brigadă, la Dianu, acum e 
maistru, la 
Teacenco, o 
ortac cu un 
vestit de la
Filiche. Băieții lui —■ acasă 
are el unul singur, cei din 
brigadă sînt oameni de nă
dejde. Mai întîi gîndul îi 
stă la
Popa, ..
Vasile Rad, la Constantin 
Babei.

■Zaharia, la 
vreme a fost 
alt forhaier 
Paroșeni, cu

•J ;

șefii de schimb Gh. 
Gavrilă Meszaroș,

Dintre cei tineri, 
mai buni j Se par ajutorul 
de miner Ștefan Lazăr și 
vagonetarul, Ghiță Vrîncea- 
nu. :

—• Apropo de vagonetari, 
brigada aceasta suiri
lor e foarte mic. Să

Valeriu

problema ime- 
subit de acel

COANDRAȘ

Sîntem
mină, dacă n i

am avea mai 
sector dacă ar

directo- 
inginer 
de fapt 
-35 de

în
rul _ . _ __ _ ___
fie vorba de lipsă de forța 
de

— Cînd lucram pe stra
tul 15, un schimb avea un 
singur miner, ceilalți erau 
vagonetari. Dacă minerul 
avea repaus, trebuia să-l 
înlocuiesc eu sau un alt 
miner din schimbul III. In
tr-un frontal cu susținere 
mecanizată și tăiere meca
nică, de 118 ml, „știința" 
lopeții nu-i de-ajuns. De 
aceea i-am convins pe toți 
să se califice. Numai mun
ca în sine nu ne-ar fi a- 
dus succesele rîvnite. . Pe 
lîngă pricepere, trebuie să 
stăpînești tehnica.

...Pe galerie, ‘ poposim 
într-o „inimă", directorul 
minei îmi vorbește despre 
munca ortacilor lui Faza-

ni in<ă ?

kas din blocul 3. centru, 
stratul 13.

— Exploatează primul 
panou din acest an, toto
dată pregătim alte două 
pentru anul viitor. Fronta-, 
Iul lor prezintă unele gre
utăți, care însă nu i-au de
zarmat. Mă refer la tecto
nica stratului, 
feliilor de bloc, < 
întoarcere ajunge 
sul galeriei, stația 
pe loc, încontinuu 
portorul trebuie ' deplasat 
la nivelul liniei de front. 
Multi s-ar încurca, cînd 
ar întîlni la pornire două 
felii cu amplitudine de 4 
și respectiv 2 m. Or, tre
buie respectată o anume 
orizontalitate a vetrei- 
Pentru menținerea secțiilor, 
dată fiind mobilitatea co- 
perișului, este necesară o 
armare suplimentară. Sînt 
apoi problemele de ordin: 
tehnologic, legate de mî- 
nuirea acestor utilaje corn-, 
plexe. Munca lui Ciobă-< 
naș, cel mai bun combai- 
ner. cere sensibilitatea unui 
pilot de curse. Apar ineren
te defecțiuni — o înfunda-1 
re de furtun etc.., sau dis
pare, pur și simplu Uni 
șurub, trebuie neapărat în
locuit.; sau dacă plesnește 
un furtun de înaltă 
une e mare bai.

...Intr-un birou de 
timul etaj așteptăm 
lele care să certifice sau 
nu dacă băieții lui Fazakas 
sînt cei mai buni pe mină 
în primii ani ai cincinal» 
lui revoluției tehnico-știina 
țifiee, Sîntem în posesia 
situației realizării planului 
-pe mină, fără
cifrele realizate 
septembrie și 
din acest ah.

din capătul 
capul de 

în șto- 
rămîne 
trans-

presi-
i. 

la ut* 
calcua

a însuma 
pe lunile 
oetbmbrie

Indicatori U/M 1976 1977 1978 Total

Producție tone + 14 1)81 + 43 273 + 18 263 .4- 75 617

Pregătiri ml 1 767 + 5,5 + 169y5 + 1942

Investiții nil + 412,5 + 619 + 413 4- 1 444,5

Prod, muncii t/post .4- ’ 0,016 + 0,156 4- 0,053 .4-. 0,078

Așadar, rezultate exce
lente, nu e de mirare că 
I, M. Paroșeni — unitate

model, a cucerit, anul tre- 
cut, locul II în întrecerea 
socialistă pe ramura mini- .

eră. Dar să urmărim și si
tuația brigăzilor fruntașe 
din cărbune și pregătirii

I 
I
I
I

Il-a :

: 1 29 2

O lecție meritată, oferită de niște oameni anonimi
Intr-o seară 

de septembrie, 
și o femeie, la 
alții au deja 
Poți, 
casa 
N-aveau de unde să știe 
eă erau urmăriți de cinci 
perechi de- ochi sticloși, 
de cinei huligani care 
benchetuiseră în lege la 
bufetul „Dîmbovița" din 
Petroșani. Cinci indivizi, 
care, tineri fiind, au con
siderat că li se cuvine în 
lumea asta totul, dacă 
aduc în sprijin argumen
tul pumnului. Argumentul 
fiarei care se aruncă a- 
supra victimei, care con
sideră apa, hrana și dra
gostea drept necesități 
primare — cel mai pu
ternic să aibă parte de 
prima femeie întîlnită în 
drum, necunoscută. <^eși 
ar fi putut fi mamă său 
chiar bunică. Ionel Do- 
brin are 21 de ani, A- 
vram Parriescu și Dumi
tru Chiriac — cîte 19, Io
nel Cosma. dacă și-ar a- 
dăuga la cei 18 ani ai 
săi vîrsta lui Ioan Circo 
(26 de ani) n-ar ajunge

de sfîrșit 
un bărbat 

vîrsta cînd 
primii Pe

se îndreptau spre 
lor din colonie.

încă să egaleze vîrsta fe
meii asupra căreia își a- 
țintiseră oclijj fioroși. Lu
crau pe la Dîlja, l.C.R.A. 
sau chiar Oravița, paha
rul și pornirile spre acte 
antisociale îi strînseseră 
laolaltă, într-up grup, 
intitulat de. „prieteni".

Cînd au crezut că nu-i- 
vede nimeni, că nu sînt 
auziți, era ora 21, l-au 
luat la bătaie pe bărbat 
și ști tîrit-o pe femeie în 
curtea școlii .generale nr. 
2... Strigătele deznădăj
duite ale femeii au atras 
însă atenția unor întîm- 
plătorj trecători, care au 
intervenit imediat, au 

"reușit să dejoace planu
rile celor cinci, siliți să 
fugă, precum haita înfo
metată de lupi. în întu
neric. Mulțumită acestor 
oameni în adevărat ti 
sens al cuvîntului, ale că
ror nume, din păcate, nu 
ne-au parvenit, o femeie 
a fost ferită de suferințe 
fizice și sufletești. Mul
țumită lor și, apoj după 

■ investigațiile- lucrătorilor 
de miliție, altora ca ei, 
care i-au observat pentru

o clipă pe atentatorii la 
morala noastră socialistă, 
la milenarele, dar înălță
toarele sentimente de dra
goste, la viața în sine 
desfășurată sub zodia 
cinstei și a perenității 
sentimentelor, cei cinci 
au fost descoperiți pînă 
dimineață, adică in 27 
septembrie și a:J fost de
feriți organelor de cerce
tare. Mulțumită acestor 
oameni, mirșavele inten
ții ale celor cinci jridi- 
vjzi îndobitociți ele alcool 
nu s-au constituit intr-an 
act sadic, ba chiar li s-a 
făcut un bine fiind opriți 
la ump înainte de a co
mite 'fărădelegea.

Acești oameni anonimi 
au oferit o lecție bineve
nită unor indivizi care 
au încercat să nesocoteas
că normele conviețuirii 
socialiste ; pentru aceasta 
merită superlative com
portamentul lor civic, ho- 
tărîrea lor promptă de a 
restabili climatul sănătos 
al străzii, împotriva orică
ror încercări de poluare 
morală. In același timp, 
ei se vor și un îndemn

pentru unii cetățeni, care 
adoptă tactica struțului 
— n-aude, n-avede —,
rămîn surzi și muți cînd 
înțîlnesc manifestări anti
sociale, nu reacționează 
vehement decît 
cînd interesele 
vădit 
menj 
luat 
seara 
brie, 
infracțiune, 
strat o dată în plus că, 
în fața' opiniei publice 
unitare care acționează 
cu promptitudine, cei care 
încearcă să eludeze , sau 
să încalce prevederile le
gate, primesc replică 
promptă, chiar corecția 
necesară. Fiindcă apăra
rea legii nu este doar o 
sarcină a organelor spe
cial îndrituite, ci a fiecă
ruia dintre noi,' fie că 
muncește în mină, în pă
durile munților, într-o 
fabrică de tricotaje, ori 
se află ca simplu trecător 
pe stradă.

Ion FIASTRU, 
cu sprijinul 

It. major loan ȘERBAN

atunci 
lor sînt 

afectate. Acești o3* 
anonimi, care au 

o poziție fermă în 
zilei de 26 septem- 

prevenind o gravă 
au demon-

I
I

I
I
I
I

I

Brigada Anul Producție

peste 
plan 
(tone) (1

produc tă
vi ta te 
peste 
plan 

lone/poet)

Abataje
FAZAKAȘ FRANtlISC 1976 + 15 869 + 1,78

1977 + 43918 + 4,25
1978 + 15 213 4- 1,84

Total + 74 977 4- 2,75
BRUTU NICOLAE 1976 + 15 726 4- 1,67

1977 4- 15 259 4- 1,59
1978 + 182 4- 0,28

Total + 31 167
Pregătiri

AGOSTON MIHAI 1976 4- 3 795 4- 1,39
1977 + 2930 + 1,35
1978 4- 480 4- 0,25

Total 4- 7 205
KALMAN GEZÂ 1976 4- 3 310 4- 1,29

1977 4- 2 200 4- 0,78
1978 4- 1 240 4- 0,58

Total 4- 6 750

J

Simpla consultare a ci
frelor, limbajul lor e ex
presiv, edificator, dovedeș
te că ortacii lui Fazakas 
nu au, deocamdată, rivali 
în Vale. Fără a adăuga 
plusul realizat în ultimele 
două luni, ei au furnizat 
economiei naționale peste 
plan 75 000 tone cărbune, 
depășind productivitatea

muncii cu 2,75 tono/post, ~ 
ceea ce înseamnă o ecțH, 
nomie de 7 416 posturi. Iif« 
tr-adevăr, minerii din acesjl 
frontal își fac cu prisosifi* 
ță datoria. Comuniști sațl 
nemembri de partid, jjp 
mâni sau maghiari, ,înfgaî< 
țiți în muncă exprimă Ș-< 
sența dăruiri, în frontul 
cărbunelui.

prifn.it
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Executiv al C. C. al P. C..R.
9 (U r m a r e din pag. I)

producție aflate în con
strucție, recuperării restan
țelor la utilajele tehnolo
gice necesare obiectivelor 
de investiții cu termene de 
punere in funcțiune în a- 
cest an și în trimestrul I 
197». Comitetul Politic Exe
cutiv a indicat ministere
lor, centralelor și întreprin
derilor să ia măsuri ener
gice pentru îmbunătățirea 
calității producției și ridi
carea nivelului tehnic al 
produselor prin întărirea 
controlului de calitate pe 
toate fazele fluxului de 
fabricație. S-a relevat, de 
asemenea, necesitatea îm
bunătățirii aprovizionării 
tehnico-materiale a tuturor 
unităților economice, redu
cerii consumurilor specifice 
de materii prime și mate
riale, introducerii unei or
dini și discipline sporite, 
ridicării nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, 
creșterii continue a efici
enței întregii activități eco
nomice.

In ce privește investiți
ile, Comitetul Politic Exe
cutiv a indicat organizați
ilor de construcții să acți
oneze pentru concentrarea 
potențialului de execuție 
în vederea grăbirii execu
tării lucrărilor pentru pu
nerea în funcțiune a ca
pacităților restante și sca
dente.

comitetul Politic Execu
tiv a indicat Ministerului 
Comerțului Exterior și Co
operării Economice Inter- 

. naționale, ca, împreună cu 
ministerele, centralele și 
întreprinderile producătoa
re, să asigure condiții pen
tru organizarea fabricației 
și realizarea ritmică a 
producției destinate expor
tului.

v<»mi.e>ul Politic Execu
tiv a apreciat că există
toate condițiile pentru in- 

~ deplin,rea și depășirea
planului pe anul în curs, 
exprimînd convingerea că 
organele de partid și de 
stat, întregul nostru popor, 
toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, 
vor acționa cu toată ener
gia, cu înalt spirit de 
răspundere și abnegație, 
pentru realizarea integrală 
și in condiții de eficiență 
sporită a sarcinilor și an
gajamentelor asumate pen
tru înfăptuirea obiectivelor 
stabilite în programul su
plimentar, pentru transpu
nerea in viață a hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale ale 

' partidului.
Comitetul Politic Exe

cutiv a discutat apoi pro
iectul Legii privind for-’ 
marea, planificarea, desti
nația și vărsarea benefi
ciilor unităților economi
ce de stat, elaborat în 
strînsă corelare cu măsu
rile stabilite de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 22—23 
martie 1978, referitoare la

introducerea prelevării 
pentru societate a unei 
părți din valoarea pro
ducției nete, finanțarea și 
creditarea investițiilor,
participarea oamenilor 
muncii Ia beneficii, cons
tituirea fondurilor pentru 
construcții de locuințe și 
alte investiții cu caracter 
social, precum și pentru 
acțiunile sociale. Pentru a 
crea cadrul juridic de a- 
plicare a măsurilor sta
bilita în domeniul benefi
ciilor, proiectul de lege 
prevede obligația unită
ților economice socialiste 
de a-și desfășura în așa 
fel activitatea incit să-și 
acopere cheltuielile din ve
nituri și să obțină benefi
cii din care să-și asigure 
resursele necesare pro
priei dezvoltări și, totoda
tă. să contribuie la cons
tituirea fondurilor centra
lizate ale statului. Proiec
tul de lege include, de a- 
seînenea, modalitățile de 
formare, planificare, des
tinație și vărsare a bene
ficiilor în cooperația agri
colă, meșteșugărească, de 
consum, precum și în sec
torul micilor meseriași in
dividuali. Reglementările 
cuprinse în proiectul de 
lege urmează să fie puse 
în aplicare începînd cu 
activitatea economico-fi- 
nanciară din anul 1979.

In continuare. Comite
tul Politic Executiv a exa
minat Proiectul Legii în- 
vățămîntului. elaborat pe 
baza Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din iunie 
1977 și a indicațiilor tova
rășului Ni colac Ceaușescu, 
secretarul genera] al parti
dului, cu privire la dezvol
tarea și perfecționarea în- 
vățămihtului, integrarea 
cu producția și cercetarea 
științifică, așezarea sa 
pe baze noi, revoluționa
re. Prin prevederile sale, 
proiectul de lege regle
mentează în mod unitar 
problemele referitoare la 
structura. organizarea Șl 
conținutul învățămîntului 
de toate gradele în strînsă 
legătură cu realitățile ac
tuale și de perspectivă a- 
le dezvoltării economico- 
Șoeiale a țării, cu progre
sele științei și culturii, cu 
cerințele formării și per
fecționării cadrelor nece
sare edificării societății so
cialiste multilateral dez
voltate și înaintării Româ
niei spre comunism.

Proiectul de lege con
sacră gratuitatea învăță
mîntului, asigură accesul 
tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate 
în invățămîntu] de toate 
gradele și garantează re
alizarea învățămîntului o- 
bligaloriu de 10 ani. In 
proiect sini stabilite răs
punderile și obligațiile ce 
revin cadrelor didactice 
din întregul învățămînt 
in pregătirea și educarea 
comunistă, revoluționară a 
noilor generații, în ridica
rea nivelului de cultură și 

civilizație al întregului po
por.

a In continuare. Comite
tul Politic Executiv a dez
bătut Proiectul Legii me
trologiei. Proiectul regle
mentează activitatea de 
metrologie la toate nive
lurile economiei naționale 
și stabilește unitățile de 
măsuri legale și sistemul 
de etalonare în Republica 
Socialistă România, con
dițiile de fabricare și in
port a mijloacelor de mă
surare, obligativitatea
menținerii preciziei nece
sare în efectuarea măsu
rilor prin verificări me
trologice ale mijloacelor de 
măsurare.

Comitetul Politic Execu
tiv a hotărît ca aceste pro
iecte de legi să fie supuse 
dezbaterii și adoptării de 
către Marea Adunare Na
țională. Proiectul Legii în
vățămîntului va fi supus 
în prealabil dezbaterii pu-' 
blice.

In cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat o informare cu 
privire la vizita oficială de 
prietenie pe care a efec
tuat-o în țara noastră. în
tre 4 și 6 octombrie, pre
ședintele Republicii Popu
lare Bangladesh, Ziaur 
Rahman.

Comitetul Politic Execu
tiv și-a exprimat deplina 
satisfacție față de rezul
tatele pozitive ale convor
birilor la nivel înalt din
tre România și Bangladesh, 
care și-au găsit expresie în 
semnarea unor importante 
documente ce afirmă voin
ța comună a celor două 
țări de a extinde și diver
sifica cooperarea econo
mică. tehnico-științifică și 
culturală, de a conlucra tot 
mai ștrîns atit pe plan bi
lateral citși pe arena in
ternațională pentru soluțio
narea problemelor comple
xe ale lumii de astăz>, în 
interesul tuturor popoare
lor, al independenței și- su
veranității lor, al cauzei 
păcii și colaborării.

Convorbirile iFnlre cei 
doi președinți, desfășurate 
într-o atmosferă de caldă 
prietenie, de înțelegere șiș 
stimă reciprocă, primirea 
călduroasă rezervată soli
lor poporului din Bangla
desh au pus pregnant în 
lumină bunele relații sta
tornicite între Republica 
Socialistă România si Re
publica Populară Bangla
desh.

Comitetul Politic Execu
tiv a relevat, de asemenea, 
însemnătatea deosebită a 
schimbului de opinii între 
cei doi președinți în pro
bleme actuale ale vieți; in
ternaționale. care a scos 
în evidență mutațiile nro-1" 
funde care au Inc pe plan 
mondial, ca rezultat al lup
tei popoarelor îmno'r’va 
imperial;smului, colonialis
mului, si neocolonialism ii- 
luî. pentru a deveni stă- 
pîne pe propriile destine 
și a se dezvolta de sine 

stătător pe calea progresu
lui economic șl social.

Comitetul Politic Execu
tiv a dat o înaltă apreciere 
convorbirilor dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu 
și Ziaur Rahman, înțele
gerilor la care s-a ajuns cu 
acest prilej, a căror sin eză 
strălucită o constituie De
clarația comună semna tă 
de cei doi președinți, do
cument de mare însemnă
tate pentru dezvoltarea vi
itoare a raporturilor între 
țările și popoarele noastre, 
care stabilește cadrul dez
voltării, colaborării și con
lucrării dintre România și 
Bangladesh, pe baza prin
cipiilor independenței si 
suveranității naționale, de
plinei egalități în drepturi, 
neamestecului în treburile 
interne și avantajului reci
proc — principii care se 
impun eu tot mai multă 
vigoare în viața internațio
nală ..Și pentru generaliza
rea cărora țara noastră a 
militat și militează cu 
neabătută consecvență.
- O deosebită importantă o 
au sublinierile din Decla
rația comună privind obli
gația statelor de a se ab
ține în relațiile lor inter
naționale de la amenin
țarea cu forța sau folosirea 
forței sub orice pretext, în 
orice împrejurare și sub 
orice formă, precum și o- 
bligația de a reglementa 
diferendele lor internațio
nale prin mijloace pașnice.

Aprohînd în unanimitate 
activitatea desfășurată de 
tovarășul Nicolae 
Ceausescu eu acest pri
lej, Comitetul Politic E- 
xecutiv a subliniat că în- 
tîlhirile și convorbirile Ia. 
nivel înalt dintre Româ
nia și Bangladesh, docu
mentele semnate se în
scriu în politica generală 
a partidului și sfatului 
nostru, în orientările sta
bilite de Congresul al 
XI-lea privind sporirea 
contribuției țării noas
tre Ia promovarea unor 
relații interstatale noi. de
mocratice/ lichidarea sub
dezvoltării și făurirea li
nei noi ordini politice și 
economice internaționale 
care să asigure înainta
rea mai rapidă a tuturor 
țărilor pe calea progresu
lui economico social și. 
în primul rînd. a celor în 
curs de dezvoltare.

In legătură cu rezul
tatele vizitei președinte
lui /Republicii Populare 
Bangladesh în țara noas
tră, Comitetul Politic E- 
xecutiv a stabilit măsu
rile corespunzătoare ca
re să asigure îndeplinirea 
în Cele mai bune condi
ții a acordurilor și înțe
legerilor convenite în
tre cele două țări.

In cadrul ședinței. Co
mitetul Politic Executiv a 
rezolvat de asemenea, pro
bleme curente ale acti
vității de partid și de 
stat.

Delegația P.C.R. 
de președintele
HELSINKI 11 .(Ager

pres). — Delegația Parti
dului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Dii- 

membru 
Politic: 

al C.C. 
primită,

mitru Popescu, 
ai Comitetului

- E xeeuii v, secretar 
ăl P.C.R., a fost 
miercuri, de Aarne Saari
nen, președintele Parti
dului Comunist Finlandez, 

par-
Nicolae 

ge- 
președin- 
Social is— 

tovarășul 
a trans-

Cu acest prilej, din 
tea tovarășului 
Ceaușescu, secretar 
neral, al P.C.R., 
tele Republicii 
te România, 
Dumitru Popescu .. 
mis un salut , tovărășesc și 
cele mai bune urări 
sănătate și succes.

Mulțumind pentru 
saj, Aarne Saarinen

de

me
ni-a

gat să se transmită tova
rășului Nicolae /Ceaușescu 
un salut călduros, precum 
și urări cordiale de să
nătate, fericire și succes... 
în activitatea dedicată fă
uririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate în 
România.

In cadrul întâlnirii s-a 
procedat la o informare

NAȚIUNILE UNITE

Marcarea Zilei de solidaritate cu deținuți! 
politici din Africa de Sud

NAȚIUNILE UNITE 11 
(Agerpres). •—■■/. Comitetul 
special alON:U, împo
triva apartheidului a or
ganizat marți două , șe
dințe pentru marcarea Zi
lei de solidaritate eu de- 
țintlții politiei din Africa . 
de Sud — 11 octombrie — 
zi stabilită de Adunarea 
Generală a O.N.U.

Președintele Comitetu
lui, Leslie Harriman (Ni
geria), a dat publicității 
un apel în care se sub
liniază că autoritățile ra
siste de Ia Pretoria re
curg la "represiuni și ares
tări în masă în încerca
rea de a suprimă rezis- 
tența în continuă creștere 
a populației de culoare din. 
Africa de Sud. „Regimul 
de la Pretoria a ucis 
multi lideri de culoare, a 
masacrat pe cei care . de- ' 
monstrau pașnic împotri
va politicii de apartheid;1 
— a spus el. L, Harriman/

Schimburi de focuri la Beirut

BEIRUT 11 ' (Agerpres).
— La Beirut și în suburbi
ile capitalei libaneze si
tuația s-a menținut, în ge
neral calmă, miercuri di
mineața, înregistrîndu.se 
totuși un bonlbardâment 
de artilerie asupra carti
erului de' est al' orașului
— transmit agențiile in-

a fost primită
P.C. Finlandez

reciprocă privind 
cupările actuale ale 
dotă partide pe 
politicii interne și

relațiile și 
prietenească 
in

preo- 
celor 

planul
,. . . ..... s-a
efectuat uh schimb de pă
reri asupra unor proble
me internaționale de in
teres comun. Totodată, a 
fost reafirmată hotărârea 
celor două partide de a 
dezvolta pe mai departe 

colaborarea 
dintre ele, 

interesul popoarelor 
român și finlandez, al în
tăririi unității și solidari
tății mișcării comuniste 
și muncitorești internațio
nale, al cauzei socialis
mului, păcii și securității 
în lume.

★
Tot la II octombrie, de

legația P.C.R. s-a întîinit 
cu Veikko Helle, vice
președinte al pariamentu- 

condu- 
Social- .

din 
con- 

A- ' 
Fin-

luj finlandez, cu 
cerea Partidului 
Democrat-Finlan dez 
Capitală, a purtat
vorbiri cu conducerea 
sociației de prietenie 
landa — România.

a cerut eliberarea tutu
ror deținuților politici/-, din 
Africă Silii, lichidarea 
legislației rasiste. ■ /

La 11 octombrie, Adu
narea Generală a O.N.U. 
a ținut o ședință specia
lă pentru- a marca Ziua 
ele solidaritate eu deținu- 
ții politici din Africa de 
Sud și Anul Internațional 
de luptă. împotriva .. a- 
partheidului. .

Problemele discrimină
rii rasiale, ale oprimării 
populației de culoare din 
sudul Africii /s-âu ,aflat 
marți și pe ordinea de. zi 
a Consiliului de Securita
te. Consiliul a, exprimat 
regretul ’ ..și. îngrijorarea 
față' de hotărî rea guver- 
nuliii american de a per
mite intrarea în S.U.A. a 
lui lan Smith , și a . after 
membri ai regimului ra
sist de la Salisbury.

terhaționale de presă. 
Schimburi sporadice de 
focuri au- fost îtireg,slrate 
în ultimele 24 de ore îa 
diverse cartiere ale ora
șului, soldate, potrivit sur
selor libaneze reluate de 
agenția France Presse. eu 
moartea a- peste 10 per
soane.

fi

ROMÂNIA-POLONIA 1-0 £1-0)
rele formații : România :
Răducanu, M. Zamfir (din 
min. 43, Anghelini), Ște- 
fănescu, Mehedințu, 
gu, Romilă, Boloni 
min. 65, Koller), 
nescu, CriȘan, Biro I (din 
min. 4(5, Terheș), 
Polonia: Kukla, 
nowsckr, Zmuda, 
Rudy, Cmikiewiez, Kup- 
cewîcz (din min. 67, Ma
zur), Ciolek, Lato, Mal- 

. '‘ Arbitrul bulgar Iordan ' R°W'z (din min. 46, Ma- 
tlezov a condus următoa- jewski), Kusto. (Agerpres).

Disputat pe stadionul 
„Steaua" din Capitală, în 
fața a circa 15 000 de 
spectatori,

.. de fotbal
tentativele României și 
Poloniei s-a terminat cu 
scorul de 1—6 (1 — 0) în 
favoarea echipei noastre, 
prin golul marcat de Ior- 
dănescu în minutul 10 
dintr-o lovitură liberă de 
la aproximativ 25 de me
tri.

din Capitală, 
circa 15 000 

meciul amical 
dintre repre- 
României

Vi- 
(din 

Iordă-

Marcu; 
Szyma- 
Janas,

Campionatul județean de fotbal
REZUI.TATE TEHNICE

Aurul Certej — I.G.C.L.
Hunedoara 2—2 ;
rul Aninoasa — 1
Lonea 2—1 ;
Uricani —.Auto
3—2 ; Preparatorul

Mine- 
Pa ringul 
Minerul

> Hațeg 
Pe- i

trilâ — I.M.C. Bîrcea 2—3;

Preparatoriil Teliuc — 
Explorări Deva 1—;5; Cons
tructorul Hunedoara — 
Minerul Paroșeni 0—0; 
Dacia-- 11 Orăștie — C.F.R. 
Petroșani 2—4; Metalul 
Simeria — Metalul Cris- 
cior

U LSU L A A M E N T

Explorări Deva 8 6 1 1 .< 25— 4 13
Dacia H Orăștie 8 6 • 0 '<2 20—9 12
Constrictorul Hd 8 5 1 2 21— 4 li
Minerul Paroșeni 8 4 2 2 16— 9 10
Aurul Certej 8 4 2‘ 2 15—12 10
Minerul Aninoasa 8 . 5 0 3 13—13 10
Minerul Uricani 8 4 1 3 15—18 9
I.M.C. Bîrcea 8 3 . 2 3 16—14 8
Parîngul Lonea 8 3 2 3 15—18 8
Metalul Simeria 8 3 1 4 15—16 7
I.G.C.L. Hunedoara 8 2 3 3 9—15 7
C.F.R. Petroșani 8 -3/ 0 5- 14—17 6
Prep. Petrila 8 3 0 . . :5;./ 8 16 6
Met. Criselor 8 2 1 .5- 10—11 5
Auto Hațeg 8 1 3 4 9—14 5
Prep. Teliuc 8 0 1 7 . 5—36 1
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