
PLENARA
Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român
Miercuri, 1 noiembrie, sub președinția 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist RorrfSn, 
s-au desfășurat lucrările Plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
Român.; .? - ’■

La lucrări au participat, ca invitați, 
primii secretari ai comitetelor județene de 
partid, cadre dir^ ministere, instituții cen
trale și organizații de masă, redactori 
șefi ai presei centrale, care nu sînt mem
bri ai C.C. al P.C.R.

Plenara a avut următoarea ordine de zi:
1. Proiectul Legii învățământului.
2. Proiectul Legii privind formarea, pla

nificarea, destinația și vărsarea benefici
ilor.

3. Programul cu privire la aproviziona
rea populației pe trimestrul IV 1978 și 
semestrul I 1979.

4. Cu privire la abaterile săvîrșite în 
municipiul Piatra Neamț în legătură cu 
construcția de locuințe proprietate per
sonală.

Pe marginea problemelor înscrise la or
dinea de zi au aVuț loc dezbateri, adop- 
tîndu-se hotărîri corespunzătoare.

1. Comitetul Central a examinat și a- 
probat în unanimitate proiectul Legii 
învățămîntului, apreciind că el corespunde 
hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din iu
nie 1977, a indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la dezvoltarea și 
perfecționarea învățămîntului, integrarea 
acestuia cu producția și cercetarea ști
ințifică. așezarea sa pe baze noi, revolu
ționare.

Plenara a relevat că proiectul Legii în- 
vățămîntului reflectă grija deosebită pe 
care partidul, secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, o manifestă 
statornic față de instruirea și educarea 
tinerei generații, formarea și perfecționa
rea cadrelor, ridicarea nivelului de cul
tură și civilizație al întregului popor.

Proiectul de lege pune în evidență ca
racterul profund democratic al învățămîn
tului nostru, asigurînd accesul tuturor ce
tățenilor, fără deosebire de naționalitate, 
în școlile de toate gradele, garantînd re
alizarea învățămîntului obligatoriu de 10 
ani. Plenara subliniază că proiectul Legii 
învățămîntului marchează un pas impor
tant înainte în dezvoltarea școlii româ
nești, în perfecționarea procesului ins- 
tructiv-educativ, în ridicarea calității în
tregului învățămînt.

Plenara a hotărît ca, după încheierea 
dezbaterii publice, Comitetul Politic Exe
cutiv să aducă îmbunătățirile corespun
zătoare proiectului de lege, supunîndu-1 
apoj spre adoptare Marii Adunării Na
ționale.

2. Plenara a aprobat, în unanimitate, 
proiectul Legii privind formarea, planifi
carea, destinația și vărsarea beneficiilor, 
elaborat în conformitate cu măsurile sta

bilite de Plenara C.C. al P.C.R. din 22-23 
martie 1978, cu privire la perfecționarea 
conducerii și planificării economico- 

;financiare. Proiectul de lege prevede o- 
bligăția unităților socialiste de a-și des
fășura întreaga activitate în condițiile u- 
nei înalte eficiențe, în așa fel încit să-și 
acopere integral cheltuielile din venituri
le proprii, să obțină beneficii din care 
să-și poată asigura mijloacele necesare 
pentru dezvoltare și; în același timp, să 
contribuie la constituirea fondului cen
tralizat al statului. Proiectul de lege cu
prinde, de asemenea, modalitățile de for
mare, planificare, precum și destinația 
beneficiilor în cooperativele agricole de 
producție, cooperația meșteșugărească și 
de»consum, precum și în sectorul micilor 
meseriași individuali.

Plenara și-a exprimat convingerea că 
aplicarea acestor măsuri va determina 
creșterea răspunderii și cointeresării oa- 

zmenilor muncii în îndeplinirea și depăși
rea Sarcinilor de plan, în ridicarea efici
enței economice în toate sectoarele pro
ductive, Va contribui la sporirea venitu
lui național și, pe această bază, Ia ridica
rea bunăstării materiale și spirituale a 
întregului nostru popor — țelul suprem 
al politicii Partidului Comunist Român.

C.C. al P.C.R. a stabilit ca proiectul le
gii, definitivat, să fie supus spre adoptare 
Marii Adunării Naționale, urmînd ca pre
vederile sale să fie aplicate începînd de 
la 1 ianuarie 1979.

3. Plenara a aprobat în unanimitate 
programul cu privire la aprovizionarea' 
populației pe trimestrul IV 1978 și se
mestrul I 1979. Comparativ cu perioada 
anterioară corespunzătoare, programul 
de aprovizionare prevede creșteri între 
5 și 11 la sută la produsele alimentare 
de bază — pîine, carne și produse din 
carne, ulei, zahăr, lapte de consum și 
produse din lapte, pește și conserve din 
pește, cartofi, copserve de legume, fruc
te, precum și importante sporuri la prin
cipalele mărfuri industriale.

Plenara a relevat faptul că sînt asi
gurate stocurile necesare, precum și toa
te condițiile materiale de realizarea in
tegrală a prevederilor acestui program. 
El exprimă posibilitățile obiective, reale 
ale economiei noastre naționale și asigură 
o creștere rațională a consumului de pro
duse agroalimentare.
- 4. Plenara C.C. al P.C.R. a dezbătut 
concluziile controlului cu privire la a- 
baterile săvîrșite în municipiul Piatra 
Neamț în construcția de locuințe pro
prietate personală, la abuzurile și grave
le încălcări ale prevederilor legale, ale 
eticii și echității socialiste. Pe baza ho
tărîrilor Comitetului Politic Executiv, au 
fost sistate construcțiile ilegale, s-au re
tras creditele luate de Ia stat prin încăl
carea legii și s-a asigurat rambursarea

® (Continuare în pag. a 4-a)
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Respectarea disciplinei de partid 
și de stat, 

a normelor eticii și echității socialiste 
îndatorire fundamentală a comuniștilor, 

a tuturor oamenilor munciiComponentă inseparabilă a operei de edificare a noii orînduiri, activitatea politică de educare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii în spiritul înaltelor principii înscrise în Codul eticii și echității socialiste constituie o preocupare de seamă a conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. In strînsă concordanță cu perfecționările produse în ultimii ani în ansamblul relațiilor de producție Și sociale, în activitatea consacrată întăririi bazei materiale a societății, în sistemul democrației socialiste,, munca desfășurată pentru pregătirea politică, ideologică și profesională a membrilor de partid, a tuturor făuritorilor bunurilor materiale și spirituale ale societății se situează permanent în centrul acțiunilor consat rate afirmării multl-

LAZĂR FILIP 
secretar al Comitetului 

municipal de partid

laterale a personalității u- mane, evoluției sale spre o ținută morală superioară și un profil moral e- xemplar.Actuala etapă, marcată de efortul general al so-,, cietății pentru soluționarea problemelor complexe ale trecerii de la acumulări cantitative Ia. o nouă caii- tate, ridică exigențe specifice în fața membrilor de partid, a cadrelor cu - munci 
de răspundere și activiștilor din toate . domeniile vieți; economico-soeiale. Realizarea exemplară a o- biectivelor ce stau în fața organizațiilor de partid, a prganelor colective de Conducere va da proba anga

jării plenare, a devotamentului, consecvenței și fermității în aplicarea principiilor politice și etice ale partidului, ilustrînd inițiativa comunistă, intransigența în respectarea întocmai a disciplinei de partid și de stat, a tuturor normelor și legilor ce guvernează viața economică Și socială a societății noastre. Așa cum s-a mai spus, ținuta morală. înaintată a comunistului, a activistului de partid, a celui căruia i ' s-a încredințat mandatul do. a face parte dintr-un colectiv de conducere se manifestă nu prin simple declarații de fidelitate față de principiile clicii și cehi- - tații socialiste ci. în primul rînd prin aplicarea lor neabătută în viață. Numai unitatea deplină între vorbă și faptă, comportamentul înaintat în muncă, par-
• (Continuare in oag. a 2-a)

informamAstăzi, la ora 18, în sala bibliotecii Casei de cultură din Petroșani, a- re Ioc o nojjă întîlnire a membrilor cercului „Meridiane". Sînt programate audiții din ciclul „Pagini din istoria muzicii". 
(T.S.)
♦—------------Zestrea serviciilor puse la dispoziția populației din Petroșani a sporit. La parterul blocului 46 din cartierul Aeroport a fost înființată o nouă unitate de croitorie mixtă. Bine dotată, noua unitate este condusă de un croitor cu o bogată experiență profesională. Vi salon Dan, și 
îsi așteaptă... clientela. 
(V.S.). -
♦ —-----------Autobaza S.T.R.A. Petroșani a fost dotată cu o instalație electrică pentru pornirea motoarelor pe timp de iarnă și redresarea acumulatoarelor. Noua dotație ușurează munca șoferilor, reduce timpul de pregătire a autovehiculelor . pentru drum, contribuie, la economisirea carburanților și,, sporirea productivității muncii. (T.V.).

na. informam
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INDIVID - 
COLECTIVITATE

• Am învățat să iu
besc mineritul — re
portaj la rubrica 
„Bărbați care ono

rează titlul de miner".
• Ce înseamnă a-ți 

respecta meseria a- 
leasă.

Lunar, 100 mc peste prevederi ia deschideri
Volumul de săpare rea

lizat suplimentar de către 
brigada de deschideri con
dusă de Constantin Niță, 
din sectorul VIII — in
vestiții al 1-M. Vulcan se 
situează în această lună la 
aproape 100 mc. 
In ultimele patru luni 
brigada execută, con
comitent, două lucrări de 
deschidere la orizontul 420 
al minei : galeria direcțio
nală în culcușul stratului 
3, blocul VII, și galeria de

legătură între puțurile nr. 
10 și nr. 6. Prin depășirea 
in medie cu 10 la sulă a 
productivității muncii la 
front (materializată în tri
mestrul III a.c. în 400 me 
excavați în plus), brigada 
condusă pe cele, patru 
schimburi de către minerii 
Dimitrie Ilrîgla, Uie Do- 
bromir, Vasile Filimon și 
Ilie Urdă, se situează pe 
primul loc al întrecerii din 
sectorul investiții al I.M. 
Vulcan.

NUMĂRĂTOARE INVERSĂ PE ȘANTIERELE 
CONSTRUCȚIILOR DE LOCUINȚE

Și, totuși, se dau garanții 
că planul anual 
va fi îndeplinit

In avans la cota finală.Pe șantierele de investiții, constructorii și montorii au intensificat ritmul de execuție în vederea devansării graficelor la obiectivele aflate în construcție. Astfel, dintre obiectivele ce se construiesc la Preparația Coroești, noua secție de sortare a ajuns -la cota finală cu o lună în avans, dînd posibilitatea echipelor de monturi să instaleze

primele confecții metalice. Montorii conduși de Augustin Ștefan sînt hotărîți, ca în cele două luni care au mai rămas pînă la sfîrșitul. anului, să sporească a- vansul luat de colegii lor — constructorii. La devansarea lucrărilor o contribuție deosebită și-a adus echipa de fierari betoniști condusă de comunistul Iosif Bcrsodi.
Iln cel maî tînăr oraș alVăii Jiului se construiește I continuu. Zestrea edilitarăa Uricaniului va fi îmbogățită anul acesta cu încă 1100 de apartamente. Din acestea, s-au predat pînă Iîn prezent 30 de apartamente, celelalte 70 fiind in I construcție într-un ansamblu care va cuprinde în final 165 de apartamente I destinate minerilor și celorlalți oameni ai muncii. I In cele două luni, care aumai rămas pînă la sfîrșitul anului, constructorii din Urieani lucrează de zor la blocul 17, pe care s-au angajat șă-1 predea la timp. „Actualul stadiu al lucră- Irilor — arăta Otto Corcia-ni, șeful șantierului 4 I Lup. ni — Urieani — neface să credem că vom

reuși să ne încadrăm în grafice".
Din cele 4 tronsoane, cî- te va avea blocul, trei au ajuns la cota finală cu structura de rezistență. La tronsonul B s-au turnat mozaicurile, șapa, izolația 

este deja făcută, urmînd să se treacă la tencuielile exterioare. Următoarele două tronsoane, cu mici retușuri la ultimul nivel, vor fi ridicate în 2—3 zile. Deci 
există garanții că aceste 
trei tronsoane vor fi termi
nate Ia timp. Cu col de al patrulea tronson va merge mâi greu, întrucît abia s-a turnat parterul, ;ar în luna noiembrie se vor glisa cele patru nivele. Ceea ce deocamdată pune sub somnul îndoielii terminarea la timp a blocului ar fi lipsa zidarilor?'pentru tencuielile exterioare, numărul celor existenți fiind prea mic față de necesitățile actuale.

Din acest punct de vedere, 
în puținul timp rămas pî
nă la sfîrșitul anului ar 
trebui ca beneficiarul și 
constructorul să-și concen
treze eforturile. In acest sens unitățile economice din oraș pot aduce o contribuție deosebită prin participarea cu forțe proprii la finalizarea apartamentelor. Tntr-o discuție cu subinginerul Constantin Călătoru, șeful lotului, am aflat că aceasta ar fi prima urgență pe șantierul din Urieani. dar nu singura. De exemplu, canalizarea a- ferentă blocului, deși s-a terminat demult, nu poate fi racordată pînă nu va fi mutată macaraua, iar a- ceasta nu se poate face pînă nu e terminat blocul.

C. 1OVANESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Fierar-betoniștii din echipa condusă de Ghcorghe 
Ristea, de pe Șantierul Lupeni, „țes" împletitura meta
lică a blocului K4. Foto: Gh. OLTEANU
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Producție proprie : 
de la 60.000 la peste 200.000De doua luni restaurantul „Jiul" din Lupeni, renovat, modernizat și igienizat,’ a fost reprofilat în linie cu autoservire.Varietatea preparatelor culinare, calitatea acestora, modul civilizat și rapid de servire,- mediul ambiant plăcut și reconfortant ne-au determinat să a- dresăm câteva întrebări bucătarului specialist al acestei unități, Ioachini Albescu.

— Tovarășe Ioachini Al
bescu, tot dumneavoastră 
erați bucătar la„ Jiul" și 
înainte de reprofilarea a- 
eestui restaurant în „linie 
eu autoservire". Vă rugăm 
să ne spuneți, în desface
rea preparatelor culinare, 
a producției proprii este 
vreo deosebire, se înregis
trează vreun salt calitativ?— Enorm, saltul este e- ‘ norm. In cea mai bună lu
nă dinaintea reprofilării, realizam cam .60 000 lei producție proprie. Acum, 
in luna octombrie, am realizat 210 000 lei. De : fapt, 
și în luna septembrie tot 
210 000 lej producție proprie ani .realizat. Aceasta 

-în condițiile în care lunile 
de toamnă și iarnă sînt „luni slabe" în desfacerea preparatelor culinare.

— „Bucătarul șef“ este 
același și totuși...— ’Explicația . este foarte simplă, după părerea mea. înainte de reprofilare, a- 
bia prin jurul orei 11 erau

In atelierul de vopsitorie ăl Preparației Coroeștî se 
execută un panou reprezentând realizările în extracția 
de cărbune special destinat centrelor siderurgice.

SCRISOARE DIN HAȚEG

; 'Cu pianul pe primii trei ani ai cincinalului 
îndepliniti Membrii cooperativei de artă populară și meșlo- ; șuguri artistice ..Hațegana" din Hațeg au realizat la : i 25 octombrie ac. sarcinile de plan pe primii trei ani :: ai actualului cincinal la livrări de mărfuri pentru fon- j r dul pieții și la export. La obținerea acestui Succes ;deosebit, aii contribuit atât cooperatorii din secțiile ț ; organizate ia Hațeg cit și cooperatoarele cu inuncg la ; i domiciliu din zona Bradului și in special cele din : i Valea Jiului — Petrila, Petroșani, Lupeni —, care au i : executat o cantitate însemnată de ii brodate manual.; produse livrate la export în diferite țări de pe aproa- , : pe toate meridianele globului.

Nelu PRODAN,
Hațeg

solicitate primele preparate culinare și acestea în special erau minusurile și toate pe bază de carne. Ne

străduiam să facem o diversificare, dar realitatea este că preparatele nu treceau. După reprofilare, primele solicitări le avem încă de la ora 6 dimineața: Numai avem probleme cu produsele lactate, prăjiturile, aperitivele, trec toate.
— Cite porții de prepa

rate treceau înainte de re
profilare și cite acum ?— înainte . pregăteam cam 10 feluri și treceau în 

jur de 50—60 de porții. A- cunt, la 30 de preparate, vindem cel puțin 300 do porții. Dar pentru a face o diversificare cit mai măre a preparatelor culinare, ai nevoie de. materie primă. Din acest punct de vedere, datorită celor doi șefi de unitate — Vasile Șerbu și Dorina Dochițu — nu a- vcm goluri în aprovizionare. Și pe lingă aprovizionarea abundentă, operativă și calitatea preparatelor culinare, un rol deosebit în creșterea vânzărilor îl are și mediul ambiant. In local nu se fumează, nu se servesc băuturi alcoolice, cu excepția unpj sticle de bere pentru cel care mănâncă. Totul este bine pus la punct, tronează o curățenie exemplară, aȘ numi-o cu. De fapt se vede. In aceste condiții optime vin să servească masa Ia noi familii întregi din oraș.Cu linia de autoservire cred că acesta este cel mai mare pîștig ț— consumatorii găsesc tot ce doresc, la prețuri convenabile, in- tr-iin mediu ambiant plă-, cut.
Convorbire consemnată 

de Dorin GHEȚA

X

Diminețile noastre... londoneze. Foto : Gh. OLTEANU

CU PLANUL DE 
CONTRACTĂRI 

ÎNDEPLINITComuna Banița a raportat cu. două luni mai devreme ; îndeplinirea planului anual de contractări la lapte și brânză iar la carne va fi îndeplinit în următoarele zile. Printre țăranii cu gospodării individuale fruntași în realizarea planului de contractări se numără Aurel Vladislav, Gheorghe S.iciu, Dan Ungur, Dumitru Ti- rioane, care au predat recent 'iței de cite 400 kg-(V.S)

Și, lotuși, se
• (Urmare din pag. I)Deci, un motiv în plus pentru urgentarea lucrărilor. Dar „ritmul de lucru, arăta interlocutorul, mai 

e încetinit și de necazurile 
pricinuite de stafia de be
toane, de unde primim cu 
întârziere betoanele și mor
tarul. Apoi, macaragiii au 
devenit o problemă pentru 
șantierul nostru. Luni, 30 octombrie, de exemplu, din ddi macaragii nu am avut nici unul. La ora 9 a venit primul. Macaragiii fiind de la Deva, lunea de obicei vin pe la orele 11.-12. Până atunci macaralele stau nefolosite. Se pierde foarte mult timp, știut fiind Că pentru un .macara-: giu stau foarte multi, oameni din .șantier". Acesta ar fi un nou semnal de a- larmă pe adresa stației de utilaj și transport Livezeni, care va trebui să a- nalizeze și să reglementeze Iii cel mai scurt timp prezentarea la prima oră în șantier a oamenilor de pe. utilaje. Dacă la aceste neajunsuri, create de S.U.T., mai adăugăm și altele, cum s-a înt-împlat sâmbătă. cîhd curentul electric a fost decuplat între orele 9—13, vom vedea că multe din necazurile cu care se confruntă constructorii sînt in-

dau garanțiidependente de șantierul din Uricani. Dar, oricum, apartamentele planificate vor trebui predate. Așadar, este de datoria factorilor 
vizați să elimine urgent a- ceste deficiențe în â.șa fel incit să dea posibilitate constructorilor să-și continue nestingheriți munca deoarece ei deja au luat măsurile necesare pentru devansarea unor lucrări. Astfel, deși nu aveau în plan pentru această lună, ei au început amenajraea unuj drum de acces, legat de blocul în construcție. Cu un excavator, timp de trei zile, s-ar putea excava stratul vegetal și introduce balastul pentru stratul de rezistență, și odată eu terminarea blocului să fie efectuate și amenajările exterioare.

Am mai consemnat faptul că s-au făcut toate pregătirile pentru iarnă : au fost adusei geamurile în - vederea montării, instalația termică este gata, deci lucrările nu. vor aYea de suferit din cauza intemperiilor iernii. Este încă un na o ti v pen tru a crede că biberul 17' din Uricani va fi terminat’ la timp, dar pentru aceasta vă fi ' nevoie că șantierul să primească feti Sprijinul necesar. ■
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' •••••••••••••••••••••••••••••••••••

• (Urmare din pag. I) înaintate, preocupîndu-se—. - . ----------------——. de . întărirea disciplinei, a-ticiparea activă la șoluțio- vînd în, frunte comunișticaracterizați de; un nunțat spirit de dăruire, abnegație și răspundere au realizat înainte de termen sarcinile pe acest an.Cu toate acestea, în comportamentul unor cadre de conducere, membri ai organelor colective din întreprinderile economice, chiar ăl unor membri organelor de partid

narea problemelor ce se 
ivesc în producția materia
lă, în celelalte domenii de activitate asigură cadrelor 
de conducere prestigiu și autoritate, stima și încrede
rea colectivelor. La înălțimea acestor exigente se situează marea majoritate a conducătorilor proceselor 
de muncă, răspunzători, la diferite nivele, de îndeplinirea îndatoririlor politice 
și profesionale, comuniști care se călăuzesc permanent după jdeea că disciplina de stat și economică este parte integrantă, e- sertțială a disciplinei de partid. Exemple notabile in acest sens ne oferă secretarii comitetelor de partid 
si directorii de la I.M. : Pa-’ I.M. Lupeni, I.M. I.M. Dîlja. I.M.I.U.M.P., I.C.M.M.. I.P.C.V.J., C.F.R.unități economice, și numeroși secre- organizațiilor • de conducători de sec- care au preocupări

roșeni, Petrila, Vulcan, ; de lași alte precum tari ai bază și toare — jpermanente pentru a găsi soluții noi, eficiente în vederea realizării' sarcinilor de pian. La aceiași parametri de responsabilitate se, înscriu, o bună ,parte din șefii de brigadă și maiștrii din domeniul minier. Brigăzile conduse de Eugen Voicii și Franclsc 'Kovacs, de la mina Petrila. Petre Roman, de la irf na Aninoasa, Franclsc Faznkas. 
de la Paroșeni. loan Gîrea, de Ia Lupeni, Szabo Balasz, 
de Ia Vulcan, Constantin Sorescu, de la Uricani și altele, aplicând inițiative

pro-

și 
ai
156

Respectarea disciplinei de partid și de stat

aleși cădiți or-

constată abateri de la normele și principiile muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, repercutate in neînde- plinirea repetată 3 sarcinilor de plan. Neritmicitate-a. rămânerea în urmă față de preliminar, depășirea sistematică a cheltuielilor, de producție, mari deficiențe în ce privește organizarea producției și a muncii și în întreținerea corespunzătoare a utilajelor — sânt tot atâtea încălcări disciplinei economice de partid — chiar de tre o seamă de cadre. comitetele și birourile ganizațiilor de bază, din consiliile oamenilor muncii și conducerile tehnice ale sectoarelor sau întreprinderilor. Din manifestarea acestor abateri se desprind goluri ale educației. politice nesesizate de ceilalți comuniști, pentru înlăturarea cărora nu s-a acționat cu fermitatea ce trebuia să caracterizeze viața de partid a fiecărei orga

nizații de bază. Numai astfel se explică unele rămâneri în urmă -— product!- ’ vități scăzute, lucrări miniere și de construcții restante față de grafice, stagnări ale utilajelor datorate executării superficiale a reviziilor și reparațiilor, absențe nemotivate care nu sînt decât consecința ne- respectării do către unele cadre a disciplinei tehnologice și de producție. Restanțele înregistrate în do
meniul extracției de cărbune și po șantierele de construcții sociale trebuie să fie puse, în dezbaterile organizațiilor de bază, în strânsă legătură cu modul în care este înțeleasă. îndatorirea fundamentală a comuniștilor, de a acționa cu intransigență pentru introducerea noului mecanism economico-financiar în toate întreprinderile socialiste în care scop se cere o mobilizare mai bună a tuturor resurselor materiale și umane pentru realizarea producției fizice și a producției nete —• indicatori realizabili numai în condițiile întăririi ordinii și dsciplinei, îndeplinirii e- xemplare a normelor de lucru, a sarcinilor cu privire la creșterea productivității muncii, tolos:rea intensivă a capacităților de producție, raționalizarea cheltuielilor de producție și încadrarea în normative, cU prioritate a celor materiale. Este adevărat că cele mai multe cadre de con-

— cum sânt ing. Dumitru Popeanăș, directorul minei Aninoasa,secretarul comitetului de partid și președintele consiliului oamenilor muncii de la mina Lonea, ing. Ion ducători — șefi de brigadă, Vasile, mecanic șef lă aceeași unitate, Ștefan Pui- can, secretarul comitetului de partid, președintele consiliului oamenilor muncii și ing. Dumitru Opriș, director, ambii de la mina Livezeni, ing. Dumitru

ducere, majoritatea membrilor birourilor organizațiilor de bază și comitetelor d<’ partid, ai consiliilor ' oamenilor muncii, organelor de sindicat și ale U.T.C. cei mai rpulți dintre con-
Andrei Colda,

maiștri, ingineri, tehnicieni — dovedesc inițiativă, sînt pătrunși de răspundere față de plan, acționează pentru afirmarea atitudinii î- naintate în procesul mun-
Țurnă, de la Grupul de șantiere Valea Jiului al T.C.H. — Cu privire la redresarea activității economice și îndeplinirea ■ritmică, a planului — nu au fost transpuse în viață. în colectivele pe care le conduc fiind tolerate o seamă de deficiențe de natură tehn i co-orga niza lorică, a- bateri de la disciplina e- conomică și de stat, mani- festîridu-se totodată preocupări scăzute pentru mobilizarea forței organizațiilor de 'bart-ld. de sindicat și U.T.C. în vederea reali- , zării exemplare a planului.In fața acestor constatări evidente, organele si organizațiile de. partid , își regăsesc sarcina de a acționa cu intransigentă revoluționară pentru eliminarea oricăror acte de indisciplină: de a îmbunătăți permanent munca de selecționare și promovare a cadrelor. p'inînd accent ne calitățile reale. politice, profesionale și morale ale conducătorilor fiecărui loc de 

cii. Dar, nu stă în firea noastră să nu arătăm că mai sânt și conducători cu un scăzut simț al răspunderii, care dau Înapoi în fața unor greutăți, lăsând ca problemele producției să se rezolve „de la sine", sau să fie rezolvate de alții. Deși puțini la număr, efectul comportamentului lo-r se reflectă negativ in rezultatele economice. Așa este cazul unor sectoare și brigăzi de la I.M. .Lupeni, I.M. Livezeni, I.M. Aninoasa. I.M. Lonea, I.M Bărbăteni și altele care ail acumulat restanțe mari fa- . ță de plan — în cea mai mare măsură' ele fiind consecința abaterilor de la disciplina tehnologică și de producție, a, formalismului manifestat de. unele cadre din conducerile înțreprin-i derilor și a lipsei lor de preocupare pentru înfăptuirea hotărârilor S’ programelor de lucru adoptate de eonsilii’e oamenilor muncii, Repetatele asigurări date de unele cadre

muncă brigadă, sector, întreprindere, atelier — de . ă intensifica -munca politică, de țeducarea comuniștilor, a tuturor oamenilor , muncii in. spiritul înaltelor principii aIc eticii și echității socialiste. -Proces complex, l^C-o- biectiv, trecerea la o noua calitate în toate domeniile vieții econo.mico-sociale se află în strânsă legătură cu afirmarea atitudinii înaintate, pătrunsă de o înaltă răspundere a ^cadrelor de partid, a tuturor conducătorilor procesului de muncă, a comuniștilor, cu manifestarea plenară a devotamentului față de partid și popor. „Succesele noas
tre — arăta tovarășul 
N i c o 1 a e CEAUȘESCU la Congresul ăl XI-lea — 
sînt legate nemijlocit de 

munca sutelor de mii de 
cadre — la diferite nive
luri — care înfăptuiesc 
neabătut politica partidu
lui, își îndeplinesc cu cins
te sarcinile încredințate, 
dovedesc înaltă răspundere 
față de partid, față de in
teresele oamenilor muncii, 
față de cauza socialismu
lui". Acționând permanent pentru formarea și educarea cadrelor in acest spirit, organele și organizațiile. de partid vor asigura îndeplinirea neabătută a politicii partidului. înfăptuirea sarcinilor economice, creșterea roiului d.e conducător politic al organizațiilor de nartid. vor consolida temelia succeselor viitoare contribuind activ la accelerarea progresului e- eonomico-șocial. al tării si creșterea continuă a bunăstării Întregului popor.



y ATITUDINI > ATITUDINI
Am învățat să iubesc mineritul întrei^ți'. de ce pentru că răspunsul este simplu.— Cît de simplu ? ‘— Ca bună ziua, adică le place meseria..— Dumneavoastră, unde și cînd ați prins gustul, mineritului ?— N-am prins gustul mineritului, am învățat să-l iubesc. Nu exagerez deloc, ați înțeles bine : SA-L IUBESC, așa cum iubești o ființă. Pot eu

de 25 de ani la I.M. Vul- Cel maiLucrează in subteran can. Dumitru Sănăuțeanu, minerul șef de brigadă la
Profesiunea . Indiferent de ocupația noastră cea de toate zilele, avem cu toții o „profesie" care ne obligă să ne manifestăm activ personalitatea : cea de... tățean .Nu cred că e vreo

de cetățean cuvinte murdare și se distrează de indignareapartid, în puterea lui de a ne călăuzi spre bine.. Sînteți ' transpirat. Cămașa se poate stoarce.— Cine nu transpiră. frumos cadou trecătorilor sau a celor treziți din somn ; au apărut,' deși puțini la număr, „bișnițarii" (odios . termen!) ce-și oferă „marfa" de gang, ducînd ei înșiși o viață de gang. Am văzut în piață și în restaurante- cum unii din semenii noștri facilitează a- semer.ea existențe parazitare, chiar să tele zare la colțuri de nu pot fi fabricate niscaiva lămpi de gătit, că. acestea sînt sustrase fie din întreprinderi/ fie din avutul unor cetățeni. Și atunci ? Nu e cazusl’ să-i acuzăm direct de complicitate morală pe a- matorii de chilipiruri ?Am dat, se înțelege, două exemple. Din multele altele posibile. Din multele altele unde „profesia"' de cetățean poate — și trebuie -- să se'manifeste plenari
Dumitru Dem IONAȘCU

Sînt o femeie în vîrstă. Cu diferite prilejuri din ' viața mea am primit cadouri. Unele mai valoroase, altele mai puțin. Intr-una din zilele trecute am pri- ' mit însă- cel mai frumos cadou și. încă din partea unei persoane necunoscute. Și iată cum. M-am dus la magazinul de galanterie nr. 2 din Petroșani să cumpăr niște nasturi. Vîn- zătoarea, o tînă-ră care după modul în care m-a servit se vedea că îi place meseria, mi-a dat..restul de Ia 100. Am plecat din magazin uitînd pe tejghea o parte din bani. Nu mică mi-a fost mirarea cînd am fost oprită pe stradă vînzătoare și mi s-au tituit banii„Iată de ce sider că vînzătoarea Kiss mi-a oferit celfrumos cadou, nu prin valoare, ci prin/gest.
Elisabeta LEONARDO

Petroșani

> sectorul VIII a realizat[ îh anii acestui cincinal 3' nu trăiește cu adevărat. ’ kilometri de galerii ar- ’1 mațe în profil TH4 și 'i TH5. Pentru merite deosebite în muncă a fost " . ' »• distins cu „ordinul mun- care onorează, cii clasa a UI-a“. Brigada' titlul de rfliner pe care o conduce a cîș-  --------- --------——-------—-tigat trofeul „Lampă mi-- minați se numește gale- nerului" și în fiecare an ria lui Sănăuțeanu. De titlul de formație fruntașă pe sector. In galeria de cap a unui viitor panou de pe stratul 18 l-am angajat într-o scurtă convorbire.— înainte de a fi miner, ați fost agricultor, tovarășe Sănăuțeanu...— Da, ani lucrat același pămînt pe care astăzi îl răscolesc ca să deschid drumuri spre cărbune. E pământul nostru,' trupul țării noastre. In tinerețe, însă, deși dc primăvara devreme și pînă toamna tîrziu palmele îmi erau bătătorite de < plugului, pîinca pe care o mîncajn era puțină și neagră. Astăzi, în galeria asta ascult cântecele a- celuiași pământ și nu mă surprinde faptul că din atâta ocean negru, pîinea dinți, dar a doua zi au de pe masa mea este albă.— Cine i-a schimbat culoarea și gustul ?— Noi, oamenii, comuniștii acestei țări, / care am avut încredere în

i •— Galeria pe care o
Bărbați

ce-
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ce ?— Nu cred că e greșit să numim lucrările cu numele noastre, pentru că fiecare armătură, bandaj, piatră sau bucată de cărbune din spațiul care acum e gol sînt trecute prin mîinile oamenilor. Este, deci, normal să se numească așa.— Cum considerați meseria de miner ?— Bărbătească, frumoasă'. In același mod o consideră și minerii din brigadă — Ion Irizea, Alecu Arghio, Gheorghe Petruț, coarnele Toader Prișcă. ajutorul miner Cosțache Andrei, vagonetarii Ilie Loghin, Mircea Voitic — care de aproape zece ani n-au schimbat-o. Cînd a. fost greu, a« mai scrîșnit din

iubeștisă trăiesc fără meseria mea ? Nu. Foștii mineri, a?i pensionari. Ion Nicoa- ră și Ștefan Crișan m-au învățat să înțeleg acest ... lucru esențial pentru meseria de miner. Nu mi-au spus-o prin vorbe. Din privirile lor am deslușit că dacă un lucru nu l-am făcut bine, nu va rezista, nu va fi trainic.— Acum, cînd vă apro- piați de anii pensionării, ce credeți că mai trebuie făcut rilor în domeniul â-ueră- de pregătiri ? Multe. Pe noi, facem lucrări cei. de' ne

I

I

deres- con- Editmaicare pregătiri în cărbune, prind complexele din urmă. Trebuie deci mecanizare. La fel și pentru transportul materialelor 1 pînă la front trebuie găsite soluții — să nu mai fim nevoiți să cărăm cu spatele. . '■■ ■.■.. //.— -Cîțl. metri a.ve.ți și-

e-• xagerare cînd afirm că pasivitatea este incompatibilă cu responsabilitatea civică, responsabilitate înscrisă în planul superior . al principiilor de e- țieă și echitate proprii societății noastre. Para- frazînd un cunoscut dicton,. putem spune, pe bună dreptate,' că nimic din ceea ce se petrece în jurul/ nostru nu trebuie să ne rămînă străin. Am în vedere, în această ordine de idei unele aspecte periferice ale străzii, care poluează climatul nostru moral. De pildă, zilnic, sau aproape zilnic, după ore la care și pietrele dorm, în cartierele Petroșaniului, cîte un chefliu de talia lui Gheorghe Borza, Vasile® Petri- șor sau Cohstarțtin Puiu „cîntă" și chiuie, folosind

Ei atît nu " știe oferite
nu decăspre

sînt naivi obiec- vîn- stradă pe

fost din nou la front, învingând aceleași greutăți ...... ......... .......și găsind undeva. într-un vansați pînă astăzi, 24 oc- colț al ființei Tor, ceva tom brie ?.ce nu i-a lăsat să ple.ee, 
O puteau face oricând, dar n-au făcut-o. Nu mă 90. cu 20,, peste plan.

Gheorghe POPESCU

Ce înseamnă a-ți

In atelierul electromeca-. nic' al minei Lonea îl caut pe Liviu Stoica, despre care at» auzit numai cuvinte de' bine de la secretarul organizației U.T.C., Nico- lae Ardeleanu.— E cel de acolo — ne spuse un tînăr. în cînd îi place pe strungul la făcut ucenicia.— Vă rog să cîteva minute,
Din cînd să lucreze care șî-aașteptați . să termin niplul acesta și stăm de vorbă, se scuză Liviu Stoica.Așteptînd, am urmărit cum strungul metamorfoza imorfa bucată de prinsă în mandrină destoinicia rului.Apoi, din nărui meu aflat că s-a încadrat la l.M. Lonea în 1971, după absolvirea a zece clase. Aici a prins dragoste pentru strungărâe — după cum afirmă chiar el — fapt care l-a determinat să se înscrie la cursurile' de calificare la locul de muncă. Dorința de a cunoaște mai mult, de a se perfecționa în profesia aleasă, nu s-a oprit aici. A urmat cursurile serale ale Liceului industrial din Petrila, pe care le-a terminat în vara acestui an.— Planuri de viitor ?

mîinilor metal sub tînă-dialogul cu tî- interlocutor am

respecta meseria aleasă— Să urmez neapărat un institut de învățămint superior. Pentru Un tînăr de 25 de ani, faptul' că aceste planuri vor prinde viață dpar printr-o muncă tenace, plină de. abnegație, nu constituie un secret. La noi în secție sînt mulți tineri ambițioși, harnici. Vă rog să le notați numele ; sudorul Viorel Munteanu, frezorul Toth Ladislau sau strungărițele Cornelia Pui și Elena Moșie. Media de vîrstă a muncitorilor de aici este de 23 de ani. Deci, cred că vă dați seama care este „secretul" depășirilor lunare ale acordului globalde către sectorul. VIII. U- neorî rămîhem chiar două schimburi, dacă este nevoie. Știm că/ o facem pentru bunul mers al producției din subteran.— Văd că v-ați făcut purtătorul de cuvînt al tinerilor din atelier.— Da, pentru că munca unuia este indisolubil legată de a celuilalt. Piesa trebuie strunjită, frezată... Și ce este mai important, ■ e faptul că fiind strungar, de exemplu, trebuie șă ai cunoștințele necesare mî- nuirii frezei sau altei instalații din atelier.Un moment de răscruce din viața mea ? Vă spun, februarie 1975, cînd am primit carnetul roșu de membru de partid. De a- tunej mi-am făgăduit încrederea tovarășilor de muncă să mi niciodată.Și într-adevăr dezminte. Pentruîn atelierul electromecanic al l.M. Lonea, strungarul Liviu Stoica a învățat un lucru fundamental : respecte cuvîntui tivi tații.

ca mei o dezmintnu și-o că acolo,
șă^și munca, semenii, dat în fața colec-

Gh. OLTEANU

Brigada condusă
Pavel ■ Șchippu, de . la 

minei ' 
peste

sectorul III al
Dîlja, a extras 
plan în luna ce a trecut 
150 tone cărbune.

In imagine : brigadie
rul dialogînd cu ortacii 
din schimbul lui Gh. 
Gurzu.
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Din „paharul” infracțiunii sar „cioburi 
tăișuriCU.

xz »

stare de e- un moment...Eram în brietate. La dat am /Văzut- că aveam asupra mea o geantă neagră cu ceva băutură și 1700 lei. Am cumpărat băutură diferiților cunoscuți și pentru mine — va recunoaște intr-un tîrziu Silviu Roșu din Vulcan. O vreme, se erija într-o victimă a unui concurs nefericit de întîmplări. El săracul, în ziua de 12 iulie, nu primise retribuția, era o încurcătură eu pensia de întreținere, dar bani a- vea, îi înapoiaseră datoriile trei prieteni — cită încredere avea în Tudor, Ian- cu și Vasilică, nu le cunoștea numele de familie, dar ce „gentlemani" și ’ ieții ăștia îi puseseră

ril-or administrate individ în toată lă cei 36 de ani, lui S.R., vigoarea a sporitconsiderabil cu termene între 8 luni și 5 ani, pentru huliganism sa'J furturi, mai ales în dauna avutului particular. Abateri grave de la morala societății noastre socialiste, săvîrșite în diferite colțuri ale țării. Mai grav este însă și fap-

geanta altuia — doldora cut, care se de bani, Silviu Roșu și-a prietenii la o adus aminte de... soacră. Dragoste subită pentru familie ?— M-am certat puțin cu ea (soacra — n.n.), va recunoaște mai tîrziu. După o asemenea „ceartă", soacra a purtat mult timp, pe trup „argumentele" ginerelui său, căruia, cu cîteAlcoolul, inamicul public nr. 1

CTI cere-cinstea masă. I-a Axinte l-a oferit... o be- A sorbit-o pe-ndelete,

bă- în palmă 600, alte 600 și respectiv 250 lei. Alibiul era perfect, Silviu Roșu nu înțelegea cum. de în ziua dispariției unei genți negre de pe gărdulețul grădinii de vară „Tîrnave", fusese invitat la miliție. „Afacerea" din 6 iunie? Cînd fusese surprins. în autoservirea nr. 58. cu o sticlă de coniac „Tomis" (35 de lei) sub centură ? Susținea, sus și. tare, că a cumpărat-o de la alt magazin și a .uitat s-o declare...Cercetările au conturat portretul moral al unui „rebut" social, iresponsabil la beție., dar și în rarele clipe de libertate cînd avea mintea oarecum limpede. Din ’65, palmaresul condamnă-

tul că Silviu Roșu a confundat dragostea și căminul conjugal cu „aventura", copiii, patru la număr, nu i-au trezit . măcar remuș- cări pentru viața irosită între un pahar de... „tărie" și anii- de detenție, viață, nu luminată de generosul îndemn de a-i educa pe cei care duc mai departe numele său. Cei patru copii poartă însă, nevinovați. rușinoasa povară a faptelor și tristului renume ale tatălui lor, suferințele lor„ fiind de ordin moral și material. Fiindcă acesțui tată denaturat nu-i place munca, numai în ultima „vacanță" de la penitenciar, destul de scurtă, i ș-au desfăcut de trei ori contractele de muncă; Soția. maltratată, si-a luat copiii și a plecat la mama ei, a obținut dreptul pensie de întreținere, seara zilei de 12 iulie. laTncu

greutățiDe fapt ce a făcpț ziua de 12 iulie Silviu șu ? A „adulmecat" de retribuție la mină, sub masca prieteniei a „taxat" diverși cunoscuți, care au poposit în localuri publice. Poate că unii, care îl cunoșteau, credeau că fac „pomană". In acest fel, prin „mărinimia" gestului lor, s-o spunem deschis, pe măsura alcoolului . îngurgitat, au devenit complici morali ai faptelor lui Silviu Roșu. Cînd mila sematerializează în „tărie", autorul ei • ar trebui să aibă în vedere consecințele nefaste ale „carității" sale — scandalurile, furturile, ba chiar infracțiuni mai periculoase, pe care parazitul social, ațâțat de alcool, le poate comite. In această stare, Silviu Roșu a ajuns la bufetul „Tîrnave". A întâlnit un cunos-

îi crește copiii.- în Ro- ziua

rut bani. Gh. fuzat, dar i-a re. __ ____ '...rezemat de gărdhlețul grădinii, pe care atîrna geanta lui Iosif Bejan, companionul lui Axinte. Restul se poate deduce... Noroc că la intervenția promptă a lucrătorilor de miliție. în geantă au' mai fost găsiți 1 214.95 lei. ordinea seriilor hîrtiilor de o sută demas- . eîndu-1 încă o dată pe infractor. Iată cum ..culanta". „înțelegerea", „compasiunea" . unor oameni, . . în fond cinstiți. au favorizat infracțiunea comisă de. Silviu Roșu. ..Ajutorul" dat a fost ..momeală" gustoasă pentru moment, din care un recidivist înrăit nu s-a sfiit să se înfrupte.Iată unde duce traiul parazitar, mirajul unor oaze perverse. în care: calea „însetatului" este presărată cu „ulcele" de alcool. Din trista întâmplare, de pe ur- . ma căreia suferă și ființe nevinovate (soția, cppîih . sînt, atâtea lucruri amarr de învățat ! Mai ales pentru aceia care, în zi de retribuție, confundă casa eu circiuma și punga proprie, pentru moment, cu un sac fără fund, oferind unor declasați social paharul... infracțiunii. Ale cărui cioburi au întotdeauna do-Uă tăișuri.
Ion VULPE
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sumelor respective. De a- 
semenea, imobilele cons
truite și însușite pe căi i- 
Jegale vor fi trecute în 
proprietatea statului și 
repartizate personalului di
rect productiv din mu
nicipiului Piatra Neamț, 
tar clădirile din stațiunea 
Durău vor fi afectate Mi
nisterului Turismului.

Pentru gravele abateri 
de la principiile și nor
mele partidului, de la eti
ca și echitatea socialis
tă, tovarășul Ștefan Boboș, 
fost prim-secrețar al Co
mitetului județean de
partid Neamț, a fost exclus 
în unanimitate de către 
plenară din rîndurile mem
brilor Comitetului Cen
tral, precum și din rîn
durile partidului. De ase
menea, pentru răspunde
rile grave ce-i revin în 
săvîrșirea acestor abateri 
tovarășului Gheorghe Ibă- 
nescu, plenara a hotărît 
destituirea sa din funcția 
de prim-vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al 
Consiliului popular jude
țean Neamț și sancționarea 
cu voi de 
men'..

Plenara 
hotărî 1 ca

proprietate personală să 
se realizeze numai sub 
formă de apartamente în 
blocuri.

In încheierea plenarei, a 
luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al 
dului Comunist 
care s-a referit Ia 
de sarcini concrete, 
sebită importanță, 
tru realizarea în viață 
prevederilor planului 
ultimele două luni ale 
cestui an, a planului pe 
nul viitor, care va fi su
pus adoptării actualei se-

Parti- 
Român, 
o serie 
de deo- 

pen- 
a 

pe 
a- 
a-

siuni a Marii Adunări Na-
ționale, a întregului cin
cinai.

Secretarul general ai
partidului a subliniat ne-
cesi tatea intensificării e-

blam cu avertis-

C.C. al P.C.R. a 
raportul 

siliului Central de 
trol Muncitoresc al 

Economice 
măsurile 
concluziile 

din discutarea 
plenarei

tății 
ciale, 
te și 
prinse 
cadrul 
grave abateri din județul 
Neamț să fie dezbătute în 
toate organele și organiza
țiile de partid, în scopul 
determiiitfrii unui puter
nic curent de opinie îm
potriva tendințelor de că
pătuială, de îmbogățire pe 
căi necinstite a cadrelor și 
membrilor de partid, pen
tru întărirea exigenței 
partinice față de compor
tarea și atitudinea mora
lă a comuniștilor, în a- 
plicarea normelor și prin
cipiilor eticii și echității 
socialiste.

De asemenea, plenara a 
hotărît să se aducă* unele 
modificări legislației pri
vind regimul construcțiilor 
de locuințe.

C.C. al P.C.R. a hotărît 
să se prevadă prin lege 
dreptul fiecărei familii de 
a dispune de o singură 
locuință proprietate per
sonală, în care să locuiască, 
renunțindu-se 
derea de a se putea cons
trui, pe lingă aceasta, vile 
de odihnă, proprietate per
sonală. Plenara a stabilit 
de asemenea, ca în muni
cipii și orașe locuințele

forturilor tuturor oame
nilor muncii din indus
trie în vederea realizării 
unui program suplimentar 
de dezvoltare mai rapidă 
economico-socială a țării și 
a programului de creștere 
mai accentuată a nivelului 
de trai al oamenilor mun
cii, stabilite de Conferin
ța Națională a partidului. 

In legătură cu aceste 
obiective importante, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a pus în fața Comitetu- 

Con- lui Central al partidului, a 
Con- 

Activi- 
și So-.

de 
ca- 

mun- 
sarcina

în 
a acestor

la preve

tuturor organelor 
partid și de stat, a 
drelor și oamenilor 
cii din economie 
de a acționa cu energie 
sporită pentru reducerea 
mai substanțială a consu
murilor materiale, a chel
tuielilor materiale de pro
ducție. In acest sens a fost 
subliniată obligația tutu
ror organizațiilor econo
mice, a întreprinderilor, a 
comitetelor de partid ju
dețene Și a consiliilor popu
lare de a asigura creș
terea indicelui de folosire 
a materiilor prime, pre
cum și recuperarea, pînă 
la ultimul gram, a mate
rialelor care rămîn după 
prelucrarea industrială. 
Ținînd seama de faptul 
că fiecare bucățică 
metal conține, pe 
minereu de fier, atît 
nergie cit și muncă, 
buie acționat cu 
răspunderea pentru 
sirea rațională a l 
cantități de materii 
me, pentru valorificarea a 
tot ceea ce rămîne 
încheierea procesului 
producție și poate fi 
folosit. Pentru a 
prima mai multă 
și răspundere în 
direcție, materiile 
și materialele 
după prelucrarea 
triată vor fi cuprinse

de 
lingă 

e- 
tre- 

toată 
i folo- 
înlregii 

pri-

după 
de 

re
nii-se

exigență 
această 

prime 
rezultate 

indus- 
în

viitor în planul de apro
vizionare țehnico-maleria- 
lă al întreprinderilor.

In vederea economisirii 
riguroase a metalului, se
cretarul general al parti
dului a indicat să se ac
ționeze pentru perfecțio
narea sortării mașinilor și 
utilajelor clasate și fo
losirea corespunzătoare a 
pieselor și subansamblelor. 
Aceasta este valabil 
pentru mașini-unelte, 
tru utilaje grele cit 
pentru parcul auto, 
tru tractoare și 
grieole. De asemenea, 
indicat ca metalul să 
trimis Ia retopit după 
riguroasă sortimentare, 
funcție de compoziția 
calitatea aliajului, astfel 
incit să intre în noua re
țetă fără să se piardă ni
mic din materialele 
țioase pe care le

Tovar ă ș’u 1 
Ceaușescu a atras atenția 
asupra necesității des
fășurării unei largi 
uni pentru feolectarea 
șeurilor, atît de la unități
le economice, cit și de la 
populație. Este vorba de tovarășul 
metal, de hîrtie, de im- Ceaușescu a cerut 
brăcăminte și încălțăminte, 
de sticlărie, care încorpo
rează o mare cantitate de 
substanțe utile, prețioase, 
unele obținute pe calea 
importului din străinăta
te.

Importanța acestor acți
uni pentru economia noas
tră se oglindește și 
faptul că, în viitor, 
nul de dezvoltare industri
ală va conține prevederi 
majorate de asigurare a 
materiilor prime și ma
terialelor necesare pe sea
ma valorificării a ceea 
ce rămîhe de la prelucra
rea industrială, 
și a deșeurilor 
din întreaga țară.

Realizarea sarcinilor de 
economisire a materiilor 
prime și materialelor — a 
subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — are o însem
nătate hotărîtoare pen
tru ridicarea eficienței 
activității noastre econo
mice, pentru creșterea be
neficiilor întreprinderii, 
pentru aplicarea corespun
zătoare a noului 
de autogestiune și 
conducere a 
conomice.

Secretarul 
partidului a 
sebită tărie 
nomieî noastre obiectivul 
reducerii hotărîte a con
sumului de energie care, 
socotit în tone de petrol, 
situează în momentul de 
față, țara noastră in rîn- 
dul țărilor cu mare con-

atît 
pen- 

și 
pen- 

mașini a- 
s-a 
fie 

o 
în 

și

pre- 
conține. 
Nicolae

acți- 
de-

în 
pla-

precum 
colectate

sistem 
auto- 

unităților e-

general al 
pus cu deo- 
în fața eco-

sum de combustibil. Sub
liniind că economisirea 
combustibilului, a energi
ei este una din probleme
le de bază ale dezvoltării 
noastre economice, atît 
în prezent cit și în pers
pectivă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a criticat ten
dința spre consumuri ne
raționale, 
șită potrivit căreia 
sumul de energie 
să meargă mereu 
creșterii 
dustriale 
nerată Ia timpul său 
așa-zisa societate de 
sum, dar care este în pre
zent în mod sever 
zuită chiar în țările 
pitaliste dezvoltate.

Arătînd că lupta pen
tru reducerea consumului 
de combustibil și energie 
nu este o campanie de mo
ment, conjuncturală, ci 
o problemă de orientare a 
însăși structurii economi
ei naționale, a dezvoltării 
noastre economice în vi
itor, de care depinde ri
dicarea continuă a nive
lului de trai al poporului, 

Nicolae 
minis

terelor, organismelor eco
nomice centrale, unități
lor economice, tuturor or
ganelor de partid și 
stat să desfășoare o 
tă activitate de perfecțio
nare și modernizare a 
tehnologiilor în vederea 
asigurării unui consum 
cit mai redus de energie 
în toate ramurile indus
triale. A fost subliniată 
necesitatea ea întregul 
partid, toți cetățenii pa
triei noastre, întregul po
por să acționeze în depli
nă cunoștință a faptului 
că înflorirea continuă a 
societății socialiste, creș
terea forței economice a 
României, asigurarea pros
perității ei depind în mo
mentul de față în mod 
hotărîtor de gospodărirea 
judicioasă, cit mai eco
nomică, a mijolacelor ma
teriale de care dispunem.

Secretarul general al 
partidului a relevat, de 
asemenea. necesitatea în
tăririi simțului de 
pundefe, în întreaga 
nomie, pentru 
cu maximum i 
ment a 
ducțiff. 
în mod 
care se 
capacități de producție ca
re nu funcționează la pa- 

■ rametrii proiectați, nu-și 
realizează indicatorii de 
producție stabiliți în pla
nul de stat. In aceeași or

concepția gre- 
con- 

trebuie 
înaintea 

producției in- 
- concepție ge- 

de 
con-

revi-
ca-

de 
vas-

răs- 
eco- 

utilizarea 
de randa- 

mijloacelor de pro- 
Trebuie lichidată 
hotărît situația în 
găsesc o serie de

luate 
di- 
ca-

seri- 
rentabili- 
benefici-

Nicolae

dine de idei trebuie 
măsuri ferme pentru 
minuarea rebuturilor, 
re, în unele întreprinderi,
se ridică la procente mari, 
ducînd la pierderi 
oase, diminuim] 
tatea și nivelul 
ilor.

Tovarășul
Ceaușescu a indicat să se 
manifeste o exigență și o 
răspundere sporite fată de 
buna întreținere și 
ționare a tuturor 
taților de producție, 
se ia toate măsurile 
cesare pentru evitarea a- 
variilor, a accidentelor, a 
întreruperilor în folosi
rea unor mașini și utilaje, 
pentru întărirea ordinii și 
disciplinei, a controlului 
tehnic în toate unitățile 
productive, în toate schim
burile. Sarcini de cea mai 
mare importanță revin în 
acest sens cadrelor de con
ducere, specialiștilor care 
poartă răspunderea func
ționării normale, constan
te a' tuturor instalațiilor 
și utilajelor, a tuturor u- 
nităților economice.

O importanță deosebită 
— a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — are 
clarificarea tuturor a- 
cestor probleme cu masa 
largă a celor ce 
educarea tuturor 
lor muncii în spiritul 
pecțării riguroase 
melor de consum, 
Iilor de folosire 
lă a mijloacelor 
le ale economiei 
dezvoltarea unei 
conștiințe în vederea des
fășurări: unei lupte ne
întrerupte pentru reduce
rea continuă a consumu
lui de materii prime, ma
teriale si energie, 
intensificarea 
în vederea realizării 
mijloace mai mici a 
rezultate economice 
perioare. Numai astfel 
a arătat secretarul gene
ral al partidului — vom 
putea asigura îndeplinirea 
istoricelor hotăriri ale 

. Congresului al XI-lea. a 
Programului partidului de 
dezvoltare economico-soci
ală a patriei, de trecere 
cit mai rapidă a României 
de la stadiul <le țară în 
curs de dezvoltare la acela 
de țară cu o dezvoltare e- 
conomică medie, numai 
astfel vom putea asigura 
obiectivul făuririi societății 
socialiste multilateral dez
voltate în România, spo
rirea continuă a bunăstă
rii poporului, întărirea con
tinuă a patriei, a suvera
nității și independenței ei 
naționale.

furic- 
eapaci- 

să 
ne-

a
a

muncesc, 
oameni- 

res- 
nor- 

regu-
raționa- 
materia- 
noastre, 

înalte

pentru 
eforturilor 

cu 
unor 

su-

Negocierile egipteano-israeliene Egipt« va anul 1979 de do-
WASHINGTON 1 (Ager- pres). —• S.U.A. au prezentat un nou proiect de tratat de pace între Egipt și Israel în cursul negocierilor, dintre aceste state reluate marți, după o întrerupere de 13 zile.Purtătorul de cuvînt o- ficial al negocierior, Geor

ge Shermări, a subliniat că nu este vorba de un document conținînd idei noi, ci de unul de sinteză, un „mecanism de lucru“ care reia punctele de a- 
cord realizate și mențio- . nează divergențele ce separă încă Egiptul și . Israelul. Anumite amenda- inente aduse în urmă cu o șăptămînă de Egipt și Is- 
l — ■ ' - ■ ninr ■ '........ ' ' . ii ' - •

rael — a relevat Sherman — au făcut obiectul unui» compromis. Vorbitorul nu a precizat însă natura conținutul acestora.Referindu-se la convorbirile de marți, purtătorul de cuvînt a apreciat reuniunea plenară care avut loc a reprezentat progres pe calea găsirii nei soluții, dar a atras același timp atenția că : ' gooierile de pace într-o „atmosferă bră“ din cauza Israelului de a întări plantările evreiești Cisiordania și Gaza, cizie care constituie mai mare obstacol în calea unui acord global".

si
că: aun u- în ne- rămîn sum- hotărîriiîm- din de- „cel

EDWARD GIEREK, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., l-a primit la Varșovia pe Hans Koschnick., vicepreședinte al Partidului Social-Democrat din R.F.G., care se află în vizită în Polonia în fruntea . unei delegații a orașului Bremen, timpul convorbirii avut loc cu acest •— relatează agenția 1 — au fost abordate bleme ale relațiilor tre R.P. Polonă și precum și o serie de chestiuni international^ de interes reciproc. <
VOLUMUL AJUTORU

LUI FINANCIAR AME-

In cai c a prilej P.A.P. pro- din- R.F.G.,

plăți a țării.
CIFRELORJaponia a luna sep- un excedent ex-

RICAN pentru ajunge în la un miliard lari, anunță agenția M.E.N. Din suma respectivă, 500 milioane" vor fi alocate pentru- reforma serviciilor publice, iar 250 milioane pentru acoperirea deficitului balanței de
POTRIVIT 

REVIZUITE, înregistrat în tembrie a.c.al balanței de plăți terne de ordinul a 1,87 miliarde dolari. Aceasta a făcut ca în primele șase luni ale actualului exercițiu financiar să se consemneze un excedent record de 9,70 miliarde dolari, ceea ce reprezintă a- proape dublul cifrei înregistrate în același interval al anului precedent — 5,44 miliarde dolari.

Mîca^ publicitateVIND Dacia 1100 și mașină de tricotat „Veritas“ nouă. Informații telefon 42266. (661)PIERDUT legitimație de _ serviciu pe numele Ganea Sabin, eliberată de I M. A- ninoasa. Se declară nulă. (660)
ANUNȚ DE FAMILIEFAMILIILE (Petroșani), Kisș și’ Archip (Lupeni) nă cu rudele și anunță pe această cetarea din viațăcare a fost bun fiu, tată

Demeter (Vulcan) împreu- prietenii cale în- a celui soț,
DEMETER ȘTEFANInmormînțarea va avea Ioc azi 2 noiembrie 1978 la cimitirul din Petroșani, ora 15,30 (662).

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Minia, seriile I-II ; Republica : Sando- kan — tigrul Malaeziei; Unirea : Corsarul din. insulă.PETRILA : Danka.LONEA : Nimeni nu aleargă mereu.ANINOASA : 'Bătălia navală din 1894.VULCAN: nopții albe.LUPENI - Avaria.URICANI:le negre, seriile I-II.
MelodiileCultural iDiamante-,

TV.16,00 Telex. 16,05 Te- leșcoală. 16,35 Curs Tie limbă rusă.. 17,05 La volan — emisiune pentru conducătorii auto. 17,15 Melodii populare. 17,30 Pentru timpul dv. liber vă recomandăm... 17,45 Reportaj pe glob. 18,05 Glorie ție, partid biruitor. 18,15 Corespondenții județeni transmit... 18,30 Agendă. sportivă. 19,05 Film serial pentru copii. Sind- bad marinarul. Episodul 12. 19,30 Telejurnal 19,50 Ora Tineretului. 20,45 Telerecital. Ileana Stana Ionescu. 21,50 Meridianele cîntecului ' și dansului. 22,20 Te- j ttjurnal. I
RADIO5,00 Buletin de știri.5,05 Ritmuri matinale.6,00 Radioprogramul dimineții. 7,00 Radiojurnal. 8,00 Revista presei. 8,10 Curierul melodiilor. 9,00 Buletin de știri. 9,05 Răspundem ascultătorilor.. 10,00 Buletin de știri. 10,25 Interpreți ai șlagărului I românesc : Mihai Cons- tantinescu. 10,45 Atlas folcloric. 11,00 Buletin de știri. 11,05 Muzică, i corală. 11,35 Discoteca „U“. 12,00 Buletin de știri. 12,05 Din ra folclorului12.35 ,13,00 De la 1 la 3. 15,00 Tdhnic-club, j diojurnal. 16,15 Prelucrări cora' "ordonate -------17,00 Buletin de știri. 17,05 Opinia publică, 17,45 Muzică populară. 18,00 Orele serii. 20,00 Străbună vatră de cîn- tec românesc. 20,15 _ E scris pe tricolor unire. ■21,00 Buletin de știri.

comoa- 
■ndstru.Muzică ușoară.

IIII
I
I
I
I
III
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I IIla 3. Io,ou | 16,00 Ra-.Jl ' K! ' " TO i.^.T-1 ®, JL ■£- rein- -ale. 16,25 Co--I economice. •
I

121,00 hsuieun ae țun. 21,05 Reflexele timpului.
I

21,15 Melodii din fil-21,35 Ansamblul L Porumbescu" 22,00 O
I

me.'„Oiprian din Suceava.zi într-o oră. 23.00 Jazz forum. 24.00 Buletin de știri. 0,05-5,00 Non stop muzical nocturn.
PRONOEXPRESRezultatele tragerii pronoexpres din 1 noiembrie 1978 : I

1
I

Extragerea21 15 2 28 34
Extragerea 1 •25 37 13
Fond': 783 107 leiReport : 24 553 lei

6 45 20

REDAI .TA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. Republicii, nr, 90. teleloane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.


