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PLENARA
PROLETARI DIN TOATE TARHE. UNIȚI VAf

Steagul roșu SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, președintele Fron
tului Unității Socialiste, au avut loc, joi, 
2 noiembrie, lucrările plenarei Consiliu
lui Național al-Frontului Unității Socia
liste.

La ordinea de zi a plenarei au fost 
înscrise :

1. Proiectul planului național unic de
dezvoltare economico-socială pe anul 
1979 ; ,

2. Raportul cu privire la activitatea 
•desfășurată de consiliile Frontului Uni
tății. Socialiste ;

3. Raportul cu privire la activitatea 
desfășurată de consiliile Frontului Uni
tății Socialiste, și organizațiile de masă 
și obștești componente pentru intensifica
rea și creșterea eficienței controlului oa
menilor muncii ;

4. Aniversarea a 60 de ani. de la făuri
rea statului național unitar român ;

5. Unele măsuri organizatorice.
Pe marginea problemelor înscrise

ordinea de zi au luat cuvîntul : 
Ion Tudor, președintele Consiliului jude
țean Constanța al F.U.S., Ludovic Faze- 
kaș, vicepreședinte al Consiliului oameni
lor muncii de naționalitate maghiară, 
Ana Mureșan, . președinta 
Consiliului Național al Fe
meilor, George Macovescu, președinte-

la

CHEM
Consiliului

Moisescu,
române, 

Intreprin- 
Botosani, 

U.T.C. 
Con-

le Uniunii scriitorilor, Justin 
patriarhul . Bisericii ortodoxe 
Emilia Zaharciuc, inginer la 
derea textilă „Moldova", jud. 
Radu Enache, secretar al C.C. al 
Eduard Eisenburger, președintele 
siliului oamenilor muncii de naționalita
te germană, Lajos Kovacs, episcop al E- 
piscbpiei unitariene — Cluj, Miron 
Negrilă, maistru la Combinatul siderur
gic din Hunedoara, general locotenent 
Gheorghe Gomoiu, -adjunct al ministrului 
apărări; naționale, secretar al Consiliului 
Politic Superior al armatei, Francisc 
Augustin, conducătorul Arhiepiscopiei 
româno-catolice București, Marcel Do
bra, președintele C.A.P. din comuna Gîr- 
bovi, județul Ilfov, Andrei Csillag, secre
tar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., 
Gheorghe Pop, președintele Consiliului 
județean Maramureș al F.U.S., Pavel 
Ștefan, secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R., Iosif Tripșa, vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, Suzana Galpall, președinta 
Comitetului județean Mureș, al femeilor, 
Carol Dina, director al întreprinderii „23 
August" —■ București, dr. docent
Carol Gollner, de la Centrul de științe so
ciale Sibiu al Academiei de științe soci
ale și politice, Petre Preoteasa, președin
tele Consiliului județean Dolj al F.U.S.
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A R E A
Național al

Frontului Unității Socialiste 
privind aniversarea a 60 de ani 
de la formarea statului național 

unitar român

In ziua de 2 noiembrie 
a.e. a avut loc ședința Ca
merei legislative a consi
liilor populare.

La lucrări au participat 
tovarășii Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar ăl 
C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de 
Stat, Iosif Uglar, mem
bru al Comitetului Poli
tic Executiv, ■ secretar al 
C.C. al P.C.R., președin
tele Comitetului pentru 
problemele consiliilor
populare.

Au luat parte, ca in
vitați, inițiatorii proiec
telor de legi prevăzute în 
ordinea de zi, miniștri, 
conducători a*i unor orga
ne centrale de stat.

Lucrările ședinței au 
fost conduse de tovarășul 
Ștefan Mocuța, președin
tele camerei.

Deputății âu adoptat* ur
mătoarea ordine

1. Proiectul de 
tril adoptarea 
național unic de 
re economico-soi 
Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1979;

2. Proiectul de lege pen
tru adoptarea Bugetului 
de stat pe anul 1979.

Proiectele do legi 
puse dezbaterii au 
prezentate de tovar 
Cornel Onescu. minis 
secretar de stat al C«

de zi : 
lege nen-
Planului 
dez.volta- 

iaiă a

In lumina hotăririlor Plenarei C.C. al P.C.R. din 1 noiembrie a. c
La unitățile de transport

Eficiența trebuie să insemne realizarea indicatorilor de plan

telului de .Stat al
. nificării, prim-vicepre
ședinte al C.S.P., și'Gljoor- 
.ghe Picoș, adjunct al. mi
nistrului finanțelor.

Pe marginea celor 
:i;i proiecte de legi 
luat 
Blaj, președintele 
totului executiv al 
li ului popular 
Bihor, Emil 
prim-vicepreședinte al Co
mitetului ’executiv al Con
siliului popular județean 
Galați. Emerit: Pataki, iedele Planului 
prim-vicepreședinte a! Co
mitetului executiv al Con
siliului- popular

- Harghita, Adalbert 
șan, președintele 
tul ni executiv al 
liului popular

der
ail 

cuvîntul Gheorghe 
Comi- 
Consi- 

județean 
Petrache,

județean 
Cri-

Comite-
Consi- 

județean
Bistrița-Năsăud, Ton. Tu
dor, prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al 
Consiliului popular jude
țean Dîmbovița, Marin 
Pitică. vicepreședinte al 
Comitetului executiv al 
Consiliului popular ju
dețean Sălaj. Ion Creta, 
vi.epreș'dinte al Comite
tul.e\ '-iitiv al Consiliu- 
lu popular județean lași, 
Eugen Tarhon. nrim vice
președinte al Comite

executiv Consiliului
popular județean Tulcea, 
Lucia DobrescU, membra 
al Comitetului executiv al 
Consiliului popular 
dețean Brăila. 
Ruja, membru al 
fului executiv al Consiliu
lui popular județean Ti
miș. Iosif Eckenreiter, vi
cepreședinte al Comitetu
lui executiv al Consiliu
lui popular județean Si
biu.

Luînd în dezbatere pru
na lional 

unic de dezvoltare econo- 
niico-socială pe anul 1979 
și Bugetului de stat, Ca
mera legislativă a cons
tatat că cele două docu
mente au fost- elaborate în 
concordanță cu 
le și sarcinile 
Congresul 
partidului și cu 
rile din planul.

- îmbunătățite

ju-
Du mitru

Comite-

obiective*- 
stabilite de 

al Xl-lea al 
prevede
ri nci nai, 

prin 
gramul suplimentar 
t it d.‘ Conf* rința 
nulă r>(* perioada 
1989 privind dez.v- 
mai accentuată a oi 
ei națloanale și

pro- 
adop^ 
Națio- 
1976- 

i! la rea 
momi-

creșterea

(IN PAGINA A 3-A)
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ECONOMIE DE COMBUSTIBIL
E. T. P. și I. T. A. auDouă mari unități de transport — 

importante economii de combustibil
obținut pe 10 luni

desfășurată 
de unitățile 
din mumci-

Activitatea,, 
î n acest ah 
de transport 
piu a cunoscut, față de pe
rioadele anterioare, , un 
sait calitativ — principalii 
indicatori de plan au fost 
îndepliniți. Autobaza I.T.A. 
Petroșani, JS.T.R.A. și cele 
două ~ secții de utilaj și 
transport (S.U.T.) ale 
T.C.M.M. și T.C.Fl. și-au 
îmbunătățit, simțitor activi
tatea în sensul utilizării 
mai eficiente, la capacita
tea nominală* și volumetri
că a fiecărui mijloc de 
iransoort.

La
s-a* extins activitatea de 
„service-- pe două schim
buri, asigurindu-se astfel 
revizia, repararea și între
ținerea operativă a parcu
rilor, în majoritatea cazu
rilor, în afara timpului de 
exploatare și la Un nivel 
calitativ superior. . S-au 
luat măsuri ferme de a- 
provriionare a magaziilor 
cu piesele de schimb și 
reperele necesare reviziilor 
si reparațiilor programate. 
S-a recurs la recondiționa- 
rea unor piese în ateliere
le proprii, ceea-ce a con
tribuit la scurtarea duratei 
de reparație a autovehicu
lelor dar, în același timp, 
și la obținerea unor însem-

autobazele amintite 
Uns activitatea 

pe două

gjg E. T. P. ♦ benzina economisită — 12,5 
tone în valoare de 40 312 lei — asigură cir
culația unui autobuz pe o distanță de 
23 000 km, adică de 7 ori înconjurul țării 
noastre ♦ motorină — 152,4 tone economie, 
în valoare de 103 500 lei — cantitate sufici
entă ca un autobuz „pe motorină" să facă 
înconjurul țării de peste 100 de ori ♦ Cu 
valoarea totală a acestor economii, întregul 
parc al E.Ț.P. poate circula 22 de zile.

♦ economii la benzină — 30 de 
tone, iar la motorină 24,3 tone ♦ Cantita
tea economisită asigură rularea întregului 
parc de autovehicule al autobazei pe timp 
de 8 zile.

nate economii. De , aseme 
nea,
ate mai amintim 
zarea remorcilor 
de autovehicule, 
acesta a crescut 
cientul de utilizare a 
pacităților (C.U.C.j și s-a 
redus consumul specific de 
carburanți și lubrifianțL

Măsuri eficiente pentru 
îmbunătățirea acrivitâții de 
transport au fost luate și

■. dintre- masurile lu- 
și utili— 
tractate 
In felul 

și coefi- 
ca-

de beneficiarii care folo
sesc la încărcare-deseărca- 
re mijloace tehnice moder
ne — un exemplu-în acest 
sens tt constituie depozitul 
„Varmța" din Petroșani Ș» 
unele unități comerciale — 
ceea ce-a făcut să creas
că indicatorii de producti
vitate și de utilizare a ca
pacităților.

Organele și organizațiile 
de partid, conducerile 'au-*

topaze lor amintite au între
prins acțiuni multiple de 
perfecționare profesională 
pentru toate categoriile de 
personal calificat, rezul
tatul acestora materiali- 
zindu-se in . creșterea nive
lului de cunoștințe necesa- 

- re exploatării și întreține
rii noilor tipuri de auto- 

,, vehicule și utilaje, în îm
bunătățirea stării discipli
nare, a gospodăririi mijloa
celor materiale ce le au în 
dotare.

Datorită tuturor
măsurj : 
plin în i 
tuturor i 
mărfuri, 
tilizare ' ...
(C.U.C.j a crescut. în mod 
deosebit la autobaza I.T.A. 
— 103 la sută, procent de 
realizare —, a'J fost depă
șiți, atît la autobaza I.T.A. 
cît și la STR.A. indicatorii: 
tone încărcate. parcursul 
mediu zilnic (P.M.Z.), dis
tanța medie zilnică 
(D.M.Z.) si. bineînțeles, a 
fost realizată și depășită

acestor 
și a folosirii din 
arrtbele sensuri a 
autovehiculelor de 
coeficientul de «- 
a capacităților

Ștefan POPA, 
vicepreședinte 

al Consiliului municipal 
de control muncitoresc 
al activității economice 

și sociale

(toiiUuuare iq pag a Z-a)

Fabrica confecții Vulcan. Lă acest impor
tant obiectiv ce se Va înscrie in circuitul economic 
al municipiului nostru, constructorii execută ulti

mul nivel. l oto : Gh. OLTEANU

Plenara
Consiliului municipal 

al sindicatelor
In ziua de 

a avut ioc plenara 
hului municipal al 
dicatelor Petroșani, 
cadrul ordine; de zi 
fost dezbătută o 
mă deosebit de 
tâ pentru această 
dă de toamnă : „Măsurile 
luate de organele și or
ganizațiile de sindicat, de 
conducerile unităților pen
tru asigurarea condițiilor 
necesare activității eco
nomice și sociale pentru 
perioada de iarnă". Totodată 
au Just evidențiate măsu
rile luate de consiliul mu
nicipal al sindicatelor și 
comitetele sindicatelor 
pentru desfășurarea în

31 octombrie 
C'onsi- 

sin- 
In

a
' profole- 
importan- 

perioa-

bune condițiuni a invă- 
țămintului politico-ideolo
gic de masă pentru anul 
de studiu 1978/1979.

Dezbaterile plenarei au 
evidențiat atît rodul stră
daniilor organelor șt orga
nizațiilor de sindicat, ma
terializat în realizarea 
termenele planificate . 
măsurilor 
și posibilitățile de 
nătățire în 
întregii, activități 
asigurarea condițiilor 
cesare desfășurării 
male a procesului de 
ducție și a celorlalte 
tivități economice și 
ciale pentru perioada dc 
iarnă.

Ia 
a 

stabilite, cîfr 
îmbu

ca n ti nu are a 
pentru 

ne- 
nor- 
prd- 
ăc- 
so-



st<

Două luni avans
la puțul nr 4 Livezeni • (Urmare din pag. I)

de 
de 

din 
I.M.
lu-

Brigada complexă 
deschideri condusă 
Augustin Demeter, 
sectorul investiții al 
Livezeni, a finalizat
crăriie la puțul de aeraj 
nr. 4, amplasat într-un 
nou cîmp de exploatare 
— Petrila-sud. Cu o a- 
dîncime dc 476 metri, 
noul puț, inclusiv cele 
patru rampe din care se

vor dezvolta orizonturile 
viitoarei mine, au fost 
executate în 11 luni, față 
de 13 luni cît se preco
nizase. Săparea, beto- 
narea Și amenajarea pu
țului au fost efectuate, 
tie către brigadă, în a- 
cord global, lunar în- 
registrîndu-se depășiri a- 
le prevederilor din gra
fice cu 10—20 la sută.

Cititorii au cuvîntul
Sugestie poștală

Este necesar, după pă
rerea maa, ea .și în stația 
C.F.II. Peștera Bolii să se 
amplaseze o cutie pentru 
scrisori, așa cum este la 
Banița în fața gării. Vin 
eu această sugestie deoa
rece am văzut în repetate 
«înduri oameni din așeză

Pe adresa
E. G. C. L Petroșani

salubrității nu 
timp gunoiul de
Prundului 

Petrila, 
între

din 
temă

lo-

Mașina 
ridică la 
j»e strada 
orașul 
de discuții
catari și oamenii de la sa
lubrizare, care refuză să 
încarce cu lopata în ma
șini gunoiul depus 
reeipienți. Așadar, 
juns într-un cerc 
din care credem 
poate scoate numai

rile apropiate de gară 
teptînd trenul cu 
de poștă ori dînd pur și 
simplu scrisorile la gară 
pentru a fi introduse în 
acest vagon. Amintesc că 
în stația Peștera Bolii s-au 
adus și pînă acum ziare, 
reviste, scrisori, deși căsu
ța poștală a lipsit. Insta
larea acesteia ar aduce o 
notă de ordine și civiliza
ție. Munca factorului poș
tal nu Va fi supra-încărca
tă deoarece cînd aduce zi
arele poate ridica, fără 
nici o dificultate, cores
pondența.

aș- 
vagon

productivitatea muncii pla
nificate.

Dar, trebuie să amintim, 
pe lingă aceste rezultate 
deosebite, și unele defici
ențe care ău influențat ne
gativ realizarea unor indi
cator] economici. . Astfel, 
coeficientul de utilizare a 
parcului (C.U.P.) este re
alizat la I.T.A. în propor
ție de 99,2 la sută la auto
buze și 86,6 la sută la ma
șinile de-marfă, Ta S.T.R.A. 
— 84,7 la sută, ia S.U.T. 
Iscroni — 88 la sută, iar 
Ia S. IJ. T. Livezeni 86 la 
sută, Nercalizarea acestui 
indicator se datorește „că
derii" unor autovehicule 
din pricina parcului „îm- 
bătrînit", mai ales a par
cului din seria Steagul 
roșu" ; lipsei unor piese de 
schimb pentru „ROMAN 
Diesel" — din această cau
ză reviziile tehnice și re
parațiile durează uneori 
luni întregi; numărului 
redus de șoferi — aproxi
mativ 25 la I.T.A. și cali
tății slabe a reparațiilor 
(I.T.A.). Alte cauze — li
nele autovehicule pleacă 
în cursă cu o întîrziere de 
1-2 ore față de programul 
de lucru — în special la 

U: T. Livezeni și Is
croni, iar autobaza I.T.A. 
nu onorează contractele 
ferme cu beneficiarii, de
oarece în parcul activ au 
doar 7(7,2 la sută autobuze 
și 60,7 la sută mașini de 
marfăjafață de 85,1 la sută 
cît prevede Decretul 468/ 
1977. Și S.T.R.A. Lupeni 
se confruntă cu unele greu-

tați, mai ales în privința 
parcării celor aproximativ 
100 de mașini — parcarea 
se face pe străzi și locuri 
virane. In scopul elimină
rii acestei deficiențe, tre
buie să Se ia măsuri urgen
te pentru stabilirea terenu
lui în vederea construirii 
noului garaj, problemă ce 

tergiversează de aproa
pe un an.

'Aceste constatări, aceste 
deficiențe pot și trebuie să

Odată rezolvate și aces
te probleme, unitățile de 
transport din municipiul 
nostru își vor putea îm
bunătăți și mai mult acti
vitatea. Ridicarea ștachetei 
întregii 
să aibă 
tărîrilor 
P.C.R.
a.c..

activități trebuie 
loc în lumina ho- 
Plenarei C.C. al 

din 1 noiembrie 
a cuvintărij rostite de

secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu acest prilej

In lumina hotărîrilor Plenarei C. C. al 
P.C.R. din 1 noiembrie a.c.

s.

în a- 
unită- 
și nu 

este că 
reducerea

lingă 
ani a- 
vicios 
că ne 

_ . condu
cerea Exploatării de gos
podărit? locâtivă și comu
nală Petroșani — Petrila, 
căreia ii adresăm aceste 
rîndufî. Adăugăm că în 
perioada 24 octombrie — 
1 noiembrie a.c. mașina 
salubrității nu a ridicat 

- niciodată reziduurile de pe 
strada Prundului.

Gheorghe STOIAN, 
Petroșani

fie- remediate. Organele și 
organizațiile de partid, de 
sindicat și ale U.T.C. este 
necesar să acționeze pe 
baza unor programe con
crete pentru aplicarea a- 
cestor măsuri. De aseme
nea, este absolut necesar 
ca pentru fiecare autove
hicul și utilaj să. se întoc
mească fișă tehnică în care 
să fie . evidențiate .starea 
acestora, zilnic să se urmă
rească îndeaproape coefi
cienții de utilizare a par
cului șî capacităților și a- 
indicatorului . de producti
vitate pe mașină. La fie
care unitate vor trebui să 
se stabilească comanda
mente speciale care, săp- 
tămînal, să urmărească mo
dul în care - sînt folosite 
mașinile și utilajele din 
dotare _ și să întreprindă 
măsuri pentru mărirea par
cului activ la minimum 86 
la sută.

și anume că trebuie să se 
acționeze pentru perfecțio
narea sortării mașinilor 
și utilajelor clasate și fo
losirea corespunzătoare a 

pieselor și subansamblelor. 
Aceasta este valabil atît 
pentru mașini-unelte, 
trn utilaje grele cit și 
tru parcul auto.

Secretarul general

pen- 
pen-

al 
partidului a pus cu deo
sebită acuitate în fața e- 
conomiei noastre obiecti
vul reducerii hotărîte a 
consumului de combustibil, 
subliniind că economisirea 
combustibilului, a energiei 
este una din 
de bază ale
noastre economice atît in 
prezent cît și în perspec
tivă.

O altă sarcină deosebită 
desprinsă din documentele 
plenarei și care trebuie să

stea în permanență 
tenția conducerilor 
ților de transport — 
numai a lor 
lupta pentru 
consumului de combustibil 
și energie nu este o cam
panie de moment, conjunc- 
turală, ci o problemă de 
orientare a însăși structu
rii economiei naționale, a 
dezvoltării nostre econo
mice în viitor, de care de
pinde ridicarea continuă a 
nivelului de trai al po
porului. Tovarășul Nicolae 
Ceausescu a cerut unităților 
economice, tuturor organe
lor de partid și de stat să 
desfășoare o vastă activita
te de perfecționare și mo
dernizare 
In vederea 
consum cît 
energie în 
industriale.
ată necesitatea ca întregul 
partid, toți cetățenii, patri
ei noastre, întregul popor 
să acționeze în deplină cu
noștință a faptului că în
florirea continuă "a socie
tății socialiste, creșterea 

; a Româ- 
prosperită- 
momentul 

hotărî tor 
judicioasă

a tehnologiilor 
asigurării unui 

mai 'redus de 
toate ramurile 
A fost subliiii-.

PETR( 
iembrie : 
I-II ; Re 
kan — ti 
Unirea : 
insulă.

PETRI 
LONE/ 

urcă mu
ANINC 

navală d
VULC, 

din mur
LUPE?

Avaria ;
Concediu 
vut loc.

URIC 4 
mamei.

problemele 
dezvoltării

socialiste, 
forței economice 
niei, asigurarea 
ții. ei depind în 
de față în mod 
de gospodărirea 

mai economică, a mjj-cît 
toacelor' materiale de care 
dispunem.

Acestea sînt comanda
mentele majore care stau 
în fața unităților de trans
port din municipiul nos-' 
tru și de fapt a tuturor 
întreprinderilor economice, 
acum, în ultimele două 
luni ale anului.

Albert DOMBI, 
leaehim DUMBRAVA, 

Nicolae FAUNA, 
Ana BORZA, 

Andrei GALL, 
în numele tuturor 

locatarilor de pe strada 
Prundului — Petrila (Foto : Gh. OLTEANU)din Bănită.de educație fizică la școalaOră

• GRUPULUI DE LO
CATARI din cartierul 
Lobștein și Sohodol, Lu
peni : Cele sesizate de 
dumneavoastră le-am. ana
lizat cu conducerea E. T. 
Petroșani. Din analiză s-a 
desprins faptul că, prin 
prelungirea traseului Băr- 
băteni — piața Lupeni pînă 
ia Sohodol, nu este asiga-, 
rată folosirea la capacitate 
a autobuzului respectiv, 
deoarece pe acest traseu 
mai circulă încă trei auto
buze, și anume : Petroșani 
— Urieani, Petroșani — 
Lu'penî, Coroești — Bărbă-

teni. Ultimul satisface din 
plin și cerințele dv.

® PETRIȘOR DUMI
TRU, strada Viitorului, nr. 
19/1 Petroșani : Referitor 
la scrisorile adresate re- 

: dacției vă comunicăm: 1) 
Explicația — lenjeria de 
corp, după cum bine este 

— cunoscut, din motive de 
igienă, __nu se probează. 2) 
Apa rezultată de la car
nea de pasăre prin decon- 

, gelare... r,u aparține tmi- 
tăților de desfacere. Noi 
am sesizat, totuși, proble
ma întreprinderilor produ
cătoare. 3) Din verificările 
făcute la, fața locului,, la 

. cîțeVa unități de deșfâcere 
a cărnii, am constatat că 
prețurile erau afișate pe 
sorturi de carne.

•••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••♦••••••••••••*
Consultații medicale.
la 
lui. 
lor. 
Forum cetățenesc.
Film serial pentru 
copii- Sindbad mari
narul. Episodul 13. 
Telejurnal.
Ora tineretului.

Duminică, 5 noiembrie
8,IM)

8,15
S,10

9,45

19,00
19.20
19,30
19,50
20,25

maghiară. 
Efigii lirice.
1001 de seri.
Telejurnal.
Panoramic. 
Roman-foileton.
tere fără glorie. Epi
sodul 11.
Orizont 
tific.
Patrie, 
bită.
Cadran
Telejurnal.

Pu-

21,15

Gimnastica la domi
ciliu.
Tot înainte.
Șoimii patriei;
Irilm serial pentru 
copii. Cărțile junglei, 
Episodul 11.
Pentru căminul dum
neavoastră.

18.00 Viața satului.
11,45 Bucuriile muzicii. Jo

hannes Brahms. 
De strajă patriei. 
Telex, Album dumi
nical : 13,05 Ora ve
selă.
Woody, ciocănitoarea 
buclucașa — desene \ 
animate.
Film serial. Linia ma
ritimă Onedin. Epi
sodul
Micul 
cei 
mici, 
Intlmpîârj cu o floare. 
Telejurnal.

12,30
1.3,00

14,00

17,50

18,40
63.

ecran pentru 
mici. Prieteni 
prieteni mari.

19,00
19,20 Documentar TV. 1918- 

1978, România socia
listă — idealuri îm
plinite.

i Antologii artistice, 
Gala cin tecului popu
lar (II).

i Film artistic. Oame
nii vor să trăiască. 
Premieră pe țară. 
Producție a studiouri
lor franceze.

> Telejurnal. Sport.
Luni, 6 noiembrie

19,40

20,45

32,25

15,55 Telex.
J6,00 Emisiune în limba

21,45

tehnico-ș tiin-

republică

mondial.

Marți, 7 noiembrie

iu-

9,00 Teleșcoală.
10,10 De la creatorul ano

nim la creația er.es- 
ciană,

10,25 Panoramic (reluare).
11,00 Roman-foileton. Pu

tere fără glorie. Re
luarea episodului 11.

11,50 In alb și negru. Prie
tenie.
Telex.
Telex.
Teleșcoală,

12,40
16.00
16,05
16,35 Curs de limbă engle

ză.
Publicitate. ' 
Viena. Documentar. 
La volan.

17,05
17,10
17.30
Seara televiziunii sovietice
17,45 Anotimpurile Mosco

vei/.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal. .
19,50 La ordinea zilei 

economie.
28,05 Oameni și fapte.

in

Seara televiziunii sovietice
20,25 Film artistic. Explo

zia albă. Premieră 
TV. Producție a stu
diourilor sovietice.

21,401 Documentar ȚV.
22,00 Melodii din comoara 

folclorului nostru.
22,28 Telejurnal.

18,45
18,50

19,20
19,30
19,50

20,05

„Cin tarea
Zilele

Reșița
1978.'

Publicitate-. 
Festivalul 
României", 
culturii la 
Octombrie
1 001 de seri. 
Telejurnal.
La ordinea zilei 
economie.
Noi, femeile.

în

»••■»»»»•»•«» ••aa»aaaaaaaaaaaaaaaa,aaaaaaa,aaaaaaaaaaaa

PROGRAMUL

Miercuri, 8 noiembrie

9.00
10,00 aparține, 

prezentat 
Vaslui.

patriei.
tehnico-știin-

Chimia Rîm-
Dina-

Teleșcoală. 
Antena vă 
Spectacol 
de județul 
Publicitate. 
Șoimii 
Orizont 
țific. 
Telex. 
Fotbal,
riîcu Vili ea 
mo București. 
Telex.
Teleșcoală.
Curs’ de limbă ger
mană.
Din țările socialiste. 
Muzica în imagini.
Tragerea proneexpres. 
Invățămînt-edueație. 
Telecronica pentru pi
onieri.

17,55
18,15

18,35
19,05

Izvoarele cîntec-iî-
Pe Valea Dorne-

du. lie o studiourilor 
din Turcia.

21,45 Atelier.de creație li- '1 
terar-artistică.

22,20 Telejurnal.

Simbătă, 11 noiembrie

20,35 Publicitate.
20,40 Teîecinemaleca. Ci

clul „Mari regizori". 
Stanley Kramer. Pri
vește dincolo de tine 
— Premieră pe țară. 
Producție a studiouri
lor americane.
Telejurnal.22,20

16,00
16,05
16,35
17,05

Joi, 9 noiembrie -

Telex.
Teleșcoală.
Curs de limbă rusă. 
Pentru timpul âv. 
liber vă recoman
dăm,.
Reportaj pe glob. Pa
raguay.

17,40 Corespondenții jude
țeni transmit,.

19,30
19,50
20,145 Teatru scurt. Premi

eră pe țară. Acoperi-., 
șui. Dramatizare după 
nuvela eu același ti
tlu de Petru Vlntilă.

21,35 Publicitate.
21,40 Meridianele cîntecu- 

lui și dansului.
22,20 Telejurnal.

12,00 Telex.
12,05 Curs de limbă spa

niolă.
12,35 Cum sporim caratele

meseriei ?

Vineri, IU noiembrie

11,40

12,00
16,00
16,05

.16,35
17,00

19,00

Telecmemateca. 
luare).,
Un fapt văzut 
proape.
Telex, -y
Telex.
Curs de limbă 
ceză.
Atelier școlar.
Emisiune în 
germană.
Rezultatele .tragerii 
loto.
Viața < conomică.
1 001 de seri.
Telejurnal.
Ancheta TV, 1918- 
1978. România socia
listă — idealuri. îm
plinite.
Film artistic. Podul. 
Premieră TV. Pro-

(Re

le

fran-

18,05

21

de aur ale
i Publicitate.

Concert de
Publicitate.

| Incursiune
’an (reportaj).

i România pitorească. 
Agenda culturală.
Rugby. Țara Galilor 
— Noua Zeelandă. 
Transmisiune de la 
Cardiff.
Săptămînă 
internă șl 
nală.
Antologia

prînz.

politică
inter națio-

35

22,05
22,30

filfnului
pentru copii .și tine
ret. Frații Marx 
circ.
Telejurnal, 
Instantanee.
Teleencielopedia, 
Publicitate.
Film serial. Om 
gat, om sărac, 
sudul 22.
Intîlnire cu satira 
umorul.
Telejurnal. Sport, 
Melodii românești 
ieri și de azi.

la

bo- 
Epi-

și

de

9,00 Ti 
Telecinei 
Un fapt 
proape. 
16,00 Tc 
de lin 
16,35 Și 
porană. 
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nai. 19, 
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5,00 B 
5,05 Rit 
6,00 Rad 
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jurnal. 8 
sei. 8,11 
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Știri... £ 
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letin c 
Atlas fc 
Sănătate 
pe verși 
minescu 
pîrceanu 
de știri, 
mina ci 
Muzică 
Discotec 
letin de
'iSRQara 

i nostru, 
de Dan 
Jolt K 
De la 1 
dent-clu 
jurnal, 
rologie. 
nate ec 
Muzică 
Buletin 
Pentru 
culori - 
Orele si 
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române? 
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3,00 Ne 
nocturn.

VI

Stația 
Petroșat 
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zer0 ,gi
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Surîsul
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llă. 10,00
11,40 

de a- 
i Telex. 
6,05 Curs 
franceză, 
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Emisiu- 

germană. 
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,20
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1 ordinea 
sie. 20,00 
,25 Film 
na jert- 
TV. Pro- 
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O ar- 
timpului 
Creatorii 
d che- 
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ROMÂNIEI SOCIA-

1978 sărbătorim 60 de 
Transilvaniei cu Roinâ-

I

I 
I

CETĂTENI Al
LISTE I

I . La 1 decembrie
I ani de la unirea
| nia, eveniment care a marcat înfăptuirea 
I statului național unitar român. Această 
I măreață realizare a reprezentat o încunu- 
I nare a aspirațiilor și luptei de veacuri a- 

le poporului nostru pentru eliberare na
țională și unitate statală. Unirea din 

. 1918 a fost rezultatul voinței ferme a în
tregului popor, al luptei duse de cele 
mai-înaintate forțe politice ale vremii din 

L rîndul tuturor categoriilor sociale, ca a 
I evidențiat rolul hotărîtdr al maselor largi 
! populare în făurirea istoriei. Formarea 
| statului național unitar — moment de 
, importanță crucială în destinele patriei

— nu a fost un produs al întîmplării sau 
I al unei conjuncturi internaționale, ci o 
I necesitate istorică, o expresie a cerințe- 
I lor legilor obiective ale. evoluției socia

le. Prin unire s-a realizat cadrul propice 
pentru o mai accentuată dezvoltare a for
țelor de producție, a economiei naționale, 
pentru o mai puternică înflorire a ști
inței și culturii, pentru intensificarea 
mișcării muncitorești, revoluționare, a ac
tivității tuturor forțelor progresiste ale 
societății.

Frontul Unității Socialiste, în numele 
I tuturor oamenilor muncii, fără deosebire 
i de naționalitate, al tuturor forțelor spei- 
I ale și politice ale României socialiste, a- 
I duce un vibrant omagiu celor care, de-a 
I lungul vremurilor, și-au închinat viața 

împlinirii nobilelor aspirații de libertate 
Șr unitate ale poporului român, maselor 
largi și militanțîlor progresiști de toate 

' .naționalitățile, prin a căror voință ne- 
| strămutată și luptă neistovită s-a înfăp- 
I t.iit, în 1918, statul nostru național uhi- 
! tar. . ..
i CETĂȚENI Șl CETÂȚENE I
I In deceniile care au urmat unirii . din 
I 1918, a avut loc în țara noastră: o inten

să dezvoltare -a industriei, a bazei tehni- 
co-materiale a societății, a activității po
litice, culturale și artistice. In noile Con
diții create, ș-a dezvoltat în mod deose
bit mișcarea revoluționară, muncitorească, 
forțele progresiste s-au afirmat fot mai 
viguros pe arena vieții politice a țârii.

Datorită însă faptului că la c-îrma sta
tului se aflau burghezia și moșierimea, 
care au folosit unirea pentru consolida
rea pozițiilor .lor de clasă și intensificarea 
exploatării celor ce muncesc, marile pro
bleme ale vieții sociale nu au putut fi 
rezolvate, idealurile și aspirațiile' profun
de ale maselor nu și-au găsit împlinirea. 
S-au menținut și ș-auaccentuat contra
dicțiile sociale dintre clasele ..dominante, 
exploatatoare și clasa muncitoare, țără
nime, masele largi ale celor ce muncesc 
de la orașe și sate. Clasele exploatatoare 
au promovat q politică de discriminare și 
învrăjbire națională, menită'să înlesneas
că exploatarea și dominarea maselor 
muncitoare, atît din rîndul poporului 
român, cît și d.n rîndul naționalităților 
conlocuitoare. Au continuat să se păstreze 
puternice rămășițe feudale în economia 
națională, ceea ce a contribuit la frîria- 
rea dezvoltării economico-sociale, a pro
gresului .societății.

A revenit Partidului Comunist Român, 
orînduirii socialiste misiunea istorică de 
a soluționa problemele fundamentale ale 
societății românești în interesul ' /întregu
lui popor. înfăptuirea insurecției națio
nale armate anifasciste și antiimperialis- 
te din august 1944, desfășurarea victori
oasă a .revoluției populare, a edificării 
noii orînduirj au inaugurat epoca unor

in 
cu 

Vînt 
potrivit

• • aniversarea

ni rea idealurilor de dreptate socială și 
națională pentru care au luptat nenumă- . 
rate generații de înaintași, cucerirea de
plină a independenței naționale, afirma
rea dreptului sacru al poporului român 
de a fi stăpîn pe destinele sale. A fost 
lichidată definitiv exploatarea omului de 
către om, atît la orașe, cîț și la sate. 
Toți cetățenii țării au dobîndit largi drep
turi și libertăți democratice, participînd 
efectiv la guvernarea statului, la condu
cerea societății. Problema națională și-a 
găsit soluționarea justă, pe baza politicii 
principiale a partidului, corespunzătoare 
concepției materialist-dialectice și istori
ce a clasei muncitoare, desființîndu-se o- 
rice fel de discriminări de ordin națio
nal, asigurîndu-se deplina egalitate în 
drepturi și posibilitatea afirmării plena
re în viața socială a tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate.

România de azi înfățișează imaginea u- 
nei țări socialiste în plin avînt. Se dez
volta în ritm înalt economia națională, se 
obțin succese istorice în industrializarea 
socialistă a țării, în modernizarea agri
culturii, în făurirea noii baze tehnico- 
materiale a societății. Cresc continuu ve
nitul național și, pe această bază, nive
lul de trai al poporului, țelul suprem 
al partidului comunist, esența însăși a o- 
rînduirii. socialiste. Ihvățămîntul, ști
ința și cultura se afirmă ca factori de 
seamă ai progresului general, îmbogățesc 
necontenit cu noi valon patrimoniul spi
ritual al poporului. Se dezvoltă și se în
tăresc continuu orînduirea noastră so
cialistă, unitatea social-politică a între
gului popor, pe-temelia comunității in
tereselor și aspirațiilor tuturor claselor 
și categoriilor sociale — muncitori, ță
rani, intelectuali, oameni ai muncii, fără 
deosebire, de naționalitate —• sub - Con
ducerea Partidului Comunist Rămân.
Dezvoltarea ' continuă a democrației so
cialiste, asigurarea, participării. perina-. ,
hente a întregului' popor la conducerea , 
vieții economice și sociale stimulează e- 
nergiile creatoare ale maselor largi, in
teresul înaintării țării, spre nbi trepte 
de civilizație.

Pe plan extern, se dezvoltă necontenit 
relațiile cu toate țările socialiste, eu ță
rile în curs de dezvoltare, cu toate sta
tele lumii, indiferent de orînduirea lor 
socială. România se afirmă toț mai pu
ternic în lupta pentru făurirea unei Iilml ■ 
mai bune și mai dfeptp, pentru instau
rarea păcii, securității și colaborării în
tre popoare, participă activ la diviziunea 
internațională a muncii, 
valori pe plan mondial, 
activitățiinternaționale 
cialiste stau principiile 
suverani lății .naționale, 
treburile interne, < _ " 
renunțării. la folosirea forței și Ia ante

la schimbul de 
La baza întregii 

a României so- 
independenței și 
neamestecului în 

egalității în drepturi,

nințarea cu forța în relațiile dintrfe sta
te, principii ce se afirmă ca singurele în 
măsură să asigure pacea, securitatea și 
cooperarea între națiuni și care capătă o 
tot mai largă recunoaștere internațională. 

Intîmpinăm jubileul Unirii Transilvani
ei cu România cu strălucite succese în 
dezvoltarea internă și în politica inter
națională, succese ce ilustrează cu ma
re forță faptul că Partidul Comunist 
Român și-a îndeplinit și își îndeplinește 
cu cinste misiunea istorică de stegar al 
intereselor fundamentale ale poporului, 
dg forță politică, conducătoare a societă
ții, de centru vital al națiunii noastre 
socialiste.

întreaga politică internă și, externă a 
țării poartă amprenta clocotitoarei activi
tăți a tovarășului Nieolae Ceaușescu —• 

profunde transformări înnoitoare în so- * patriot înflăcărat și internaționalist con- 
■cietatea, românească, au asigurat îrtipli- secvent, ' Personalitate

digioasă a lumii contemporane — 
activitate caracterizată prin îm
binarea rigurozității științifice cu cute
zanța spiritului revoluționar, inovator, a 
intransigenței revoluționare cu marea 
dragoste de oameni, cu un profund uma
nism comunist. întregul nostru popor dă 
o înaltă, apreciere rolului excepțional, de
terminant ce revine secretarului general 
al partidului, președintele Republicii, în 
elaborarea și înfăptuirea obiectivelor dez
voltării econoinico-sociale a țării, în per
fecționarea conducerii științifice a 
tregii activități sociale, în elaborarea 
promovarea politicii, 
partidului și statului, 
o chezășie a realizării 
gramului de făurire a 
multilateral dezvoltate 
României spre comunism.

CETĂȚENI SI CETĂTENE I 
BĂRBAȚI SI FEMEI !
TINERI Șl VIRSTNICI I
ROMÂNI, MAGHIARI, GERMANI 

Șl DE ALTE NAȚIONALITĂȚI I
Cu prilejul glorioasei aniversări 

nîrii, Frontul Unității Socialiste 
dresează chemarea ca, strîns uniți 
rul Partidului Comunist Român, 
unanimă angajare în spiritul celui mai 
fierbinte patriotism, să vă consacrați toa
te forțele, întreaga capacitate creatoare 
transpunerii în viață a Programului parti
dului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, abținerii u- 
niir noi și tot mai mari succese în înfăp
tuirea istoricelor hotărîri ale Congresului 
al Xl-lea și Conferinței* Naționale ale 
partidului.

Să nu precupețim nici Un efort pentru 
. a înfăptui exemplar prevederile 
lui cincinal și ale programului 
mentar de dezvoltare . economico-socială 
a patriei 1 Prin munca noastră, a tuturor, 
să asigurăm dezvoltarea în continuare, 
în ritmuri înalte, a industriei, agricul
turii, a celorlalte ramuri ale economiei 
naționale, sporirea avuției sociale și a 
forței economice a patriei, astfel îneîț 
să putem realiza obiectivul major sta
bilit de Conferința Națicrhală a partidu
lui de a depăși stadiul de țară în curs 
de dezvoltare și a ridica România în 
rîndul țărilor cu un nivel de dezvoltare 
medie.

Șă facem totul pentru a realiza 
de la acumulările cantitative la o 
tate nouă, să valorificăm superior 
resursele materiale, să aplicăm pe 
cit mai largă cuceririle științei înainta
te. făcînd din actualul cincinal, cinci
nalul afirmării plenare a. revoluției teh- 
nico-științifiee. Să sporim neîncetat pro
ductivitatea muncii, să diminuăm cît mai 
mult cheltuielile materiale, să realizăm 
economii tot mai mari, obținînd cu mij
loacele de care dispunem 
mai însemnate, o eficiență 
naltă.

Să aplicăm cu fermitate și 
măsurile de perfecționare a 
lui economic financiar, principiile

in
și
ainternaționale 

văzînd în aceasta 
cu succes a pro- 
societății socialiste 
și de înaintare a

a U- 
vă a- 
în ju- 

printr-o

planuț 
supli-

saltul 
cali- 
toate 

seară

rezultate tot 
tot mai î-

consecvență 
mec-anismu- 

_ ______ ___________ _ ___L ’ auto-
conducerii și autogestiunii, să dezvoltăm 
neîncetat democrația muncitorească, pen
tru o tot mai bună gospodărire a unită
ților economice, stimulînd inițiativa și 
priceperea celor ce muncesc, spiritul de 
răspundere al tuturor cetățenilor în con
ducerea treburilor obștești. Astfel vom 
asigura baza creșterii continue a bunăs
tării generale, înfăptuirii integrale a Pro
gramului partidului de creștere' mai ae-

centuată a nivelului de trai, dezvoltării 
civilizației noastre socialiste, făuririi u- 
nei vieți tot mai fericite întregului nos
tru popor.

Să milităm neobosit pentru înflorirea 
continuă a științei, învățămîntului, artei 
și culturii. Să facem totul pentru a crea 
cîmp larg de manifestare geniului crea
tor al poporului nostru, pentru ridicarea 
activității de cercetare .științifică la un 
nivel superior, așezînd întreaga activi
tate economico-socială pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei moderne. Să ac
ționăm pentru aplicarea consecventă a 
măsurilor de perfecționare a învățămîntu
lui, inițiate de partid, legînd tot mai 
strîns școala de practică și cercetare. Să 
folosim cadrul Festivalului național „Cîn- 
tatea României" pentru afirmarea ine
puizabilelor talente ce sălășluiesc în po
por, pentru îmbogățirea neîncetată a pa
trimoniului culturii noastre naționale, 
pentru educația socialistă a maselor. 
Prin intensificarea activității politico- 
ideologice și cultural-educative, să asi
gurăm lărgirea orizontului general de 
cunoaștere, formarea omului nou, cons
tructor al socialismului și comunismu
lui. : ;

Intarirea continuă a orînduirii socialis
te, a statului nostru constituie una din
tre marile îndatoriri ce revin tuturor ce
tățenilor țarii. Să facem totul pentru per
fecționarea conducerii vieții sociale, dez
voltarea democrației socialiste, să în
tărim neîncetat unitatea întregului po
por, frăția dintre toți . oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate.

Strîns uniți în jurul Partidului Comu
nist Român, al Comitetului său Central, 
al secretarului general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul Nieolae 
Ceăușescu, să acționăm ca uh .singur om, 
pentru apărarea și consolidarea liber
tății, independenței și suveranității pa
triei, a - minunatelor cuceriri revoluționa
re ' obținute prin lupta și munca între
gului popor.

Vă chemăm, dragi tovarăși și tovarășe, 
să acționăm ferm pentru înfăptuirea po
liticii externe a partidului și statului nos
tru închinată cauzei păcii și progresului 
în lume, pentru întărirea prieteniei 
solidarității cu toate țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare, du toate sta
tele lumii, pe baza principiilor de drep
tate și egalitate. In spiritul politicii de 
pace și securitate a partidului și statu
lui nostru, să facem totul pentru soluțio
narea ill. interesul popoarelor : a marilor 
probleme care, confruntă astăzi omeni
rea, pentru dreptul fiecărei națiuni de a 
se. dezvolta liber, așa. cum dorește, pen
tru edificarea pe planetă noastră a unei 
lumi mai bune și mai drepte, care să 
asigure progresul și prosperitatea tutu
ror popoarelor.

Trăiască și .înflorească scumpa noastră ' 
patrie, Republica Socialistă România !

Trăiască Partidul Comunist Român, 
forța conducătoare a societății noastre, 
inspiratorul și organizatorul mărețelor 
victorii socialiste ale poporului !

Trăiască unitatea de nezdruncinat a 
întregului nostru popor, a tuturor celor 
ce muncesc, fără deosebire de naționa-

- - ■ ■ - - Comunist Ro-
general, tova-

litate, în jurul Partidului 
mân, al secretarului său 
rășul Nieolae Ceaușescu !

Trăiască colaborarea

și

și solidaritatea 
țărilor socialiste, a forțelor revoluționa
re progresiste de pretutindeni, pacea și 
prietenia între toate popoarele lumii !

pro-
CONSILIUL NAȚIONAL AL 

FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

nivelului de trai al popu
lației.

In intervențiile lor, de
putății au relevat în mod 
deosebit îmbunătățirile a- 
duse proiectului de plan 
și de buget ca urmare a 
orientărilor țov'arășului 

, Nieolae Ceaușescu.
Arătind că prevederile 

planului pe 1979 reflec
tă politica partidului și 
statului eu privire la dez
voltarea continuă, echili
brată și în ritm susținuta 
economiei naționale, a 
tuturor județelor țările 
vorbitorii au evidențiat

legislative
sarcinile care revin con
siliilor populare în vede
rea îndeplinirii și depăși
rii indicatorilor de plan, 
transformării acum ulări lor 
cantitative înțr-o 
calitate, superioară,

nouă 
rea

lizării la cote înalte a pro
gramului de investiții și 
construcții de locuințe, 
sporirii eficienței între
gii activități.
De asemenea, at fost 

scoase în relief sarcinile 
deosebit de importante

tot
a

a-

ce revin consiliilor popu
lare din planul de stat, în 
domeniul creșterii produc
ției agricole, dezvoltării 
zootehniei, pentru o 
mai bună aprovizionare 
populației cu mărfuri
gfoalimentarn și industri
ale.

Vorbitorii aU evidențiat 
faptul că bugetele locale 
pe anul 1979 au fost e- 
laborate în concordanță 
cu hotărirea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 22—23 mar-

In cadrul discuțiilor pe 
marginea celor două , pro
iecte de lege au fost fă
cute numeroase propu
neri; multe- dintre ele vi- 
zînd îmbunătățirea acti
vității consiliilor popu
lare, a colaborării cu mi
nisterele, cu alte instîtu- 

r_______ ________ ții eentrâle, îndeosebi in
Dezbaterile au reliefat că soluționarea problemelor 

legate de realizarea pla
nului de producție, de 
investiții, precum și ' in 
legătură cu dezvoltarea e- 
conqmico-socială a jude
țelor, a localităților țârii.

Participanții la dezba- 
- teri au exprimat angaja-

tie a.c. eu privire lâ per- 
condueerii și 
economico-fi-

fecționarea 
planificării 
nanciare, în strînsă corela
ție cu indicatorii prevă- 
zuți în proiectul planului.

proiectul Bugetului de stat- 
asigură resursele financia
re necesare sarcinilor sta
bilite privind producția, 
investițiile,' acțiunile so- 
cial-culturale; ridicarea 
nivelului de trai și alte 
obiective planificate,

mentul ferm al consili
ilor populare de a acțio
na cu' hotărîre pentru în
deplinirea exemplară > 
sarcinilor privind dezvol
tarea industriei, a agri
culturii, a celorlalte ra
muri . ale economiei, pen
tru ridicarea nivelului de 
viață al cetățenilor, mo- 
bilizînd și antrenind in a- 
cest scop întreagă popu
lație a județelor, 
lor și comunelor

In încheierea dezbate
rilor, Camera Legislativă 
a aprobat," în unanimita
te, proiectele de lege în
scrise pe ordinea de zi.

-orașe-
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PLENARA
• (Urmare din pag. 1)

ic Consiliul Național al 
Frontului Unității. Socia
liste a examinat și aprobat 
Proiectul național unic de 
dezvoltare economieo-socia- 
iă pe anul 1979.

Reievînd că orientările 
proiectului de plan se în
scriu pe linia Directivelor 
și obiectivelor hotărîte de 
Congresul al . XI-lea și
Conferința Națională ale
partidului, plenara a a- 
preciat că prevederile pen
tru anul viitor asigură 
condiții pentru realizarea 
ritmurilor și proporțiilor 
stabilite în planul cincinal 
și de programul Supli
mentar de dezvoltare e- 
conomico-soeială a țării 
pină în 1980, îmbunătăți
rea amplasării teritoriale 
a forțelor de producție și, 
pe această bază, progresul . 
tuturor județelor patriei, 
precum și accentuarea la
turilor calitative ale în
tregii activități economice.

Plenara subliniază- 
elaborarea proiectului 
plan s-a desfășurat 
îndrumarea nemijlocită 
secretarului general 
pa r t i d u 1 u î, 
Nicolae Ceaușescu, 
a orientat eforturile spre 

. găsirea de soluții î 
să ducă la punerea 
valoare, la un nivel 
perior, a potențialului 
cont 
sire.

că 
de 

sub 
a 

al 
tovarășul 

care

cialiste. trebuie ■ să stea mo
bilizarea larga a oamenilor 
muncii din industrie pen
tru realizarea, paralel cu 
producția fizică, a tutu
ror indicatorilor calitativi 
ai planului, utilizarea in
tensivă a capacităților și 
valorificarea la un nivel 
tehnic înalt a materiilor 
prime și materialelor, re
ducerea maii substanțială a 
consumurilor, a cheltuieli
lor materiale de producție, 
diminuarea consumului ’de 
combustibil și energie, fo
losirea rațională a tuturor 
materialelor ce rezultă du
pă prelucrările industriale, 
colectarea și valorificarea 
deșeurilor, atît de la unită
țile economice cît și de 
la populație.

Plenara își 
crederea că 
muncii, fără 
naționalitate, 
tul pentru îndeplinirea in
tegrală și în condiții de 
eficiență sporită a sar
cinilor de plan pe anul în 
cure și pe anul viitor, a 
angajamentelor asumate, 
pentru înfăptuirea 
tivelor stabilite în 
gramul suplimentar, 
tru transpunerea în 
ță a hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea și Conferin
ței Naționale ale partidu
lui.

Participanții la dez
bateri au evidențiat sar
cinile și rolul consiliilor 
Frontului Unității 
liste în mobilizarea 
turilor oamenilor 
pentru creșterea indicelui 
de folosire a materiilor 
prime, economisirea rigu
roasă a metalului și a con
sumului de energie, folo
sirea integrală a capaci
tăților de producție. a 
mașinilor și utilajelor, 
creșterea beneficiilor m- 

' treprinderilor,;; aplicarea 
corespunzătoare a nou- .

' lui sistem de ..autogeștiu-j; 
ne și âutocqnducere a u-.:;

exprimă în
țoli oamenii 
deosebire de 
vor face to-

obiec- 
pro- 
pen- 
via-

.orașe și sate la ofganiza-
contro- 

că 
de

co re

ale tuturor oamenilor de oameni ai muncii’ de la 
muncii, fără deosebire de 
naționalitate, în lupta pen
tru dezvoltarea economi- 
cb-socială a țării.

Apreciind aportul
siliilor Frontului Unită
ții Socialiste, al organi
zațiilor de masă și ob
ștești componente, la va
lorificarea la . un nivel tot 
mai înalt a potențialului 
nostru material și uman, 
participanții la discuții 'au 
arătat că sînt încă largi 
posibilități pentru sporirea 
contribuției consiliilor 
F.U.S. și a organizațiilor 
de masă și obștești com
ponente la eforturile pen
tru organizarea superioa
ră a producție] și a mun
cii, îtilărirea ordinii și dis
ciplinei în toate unitățile, 
obținerea cu mijloacele 
de care dispune economia 
noastră a unor rezultate 
maxime.

A fost apreciată contri
buția consiliilor F.U.S. la 
activitatea de înfrumuse
țare. și bună gospodărire a 
localităților, la viața cul- 
tui’al-educativă, la ridica
rea nivelului general 
cunoaștere al maselor, 
dezvoltarea conștiinței 
cialiste. S-a subliniat, 
asemenea, 
Frontului Unității 
liste, organizațiile 
ponente au acționat 

aplicarea

români, maghiari, ger
man] și de alte naționali
tăți — în construirea so
cialismului, în înflorirea 
economico-socială a pa
triei, în asigurarea bu
năstării întregului popor. 
Plenara F.U.S. a cerut tu-'' 
turor organizațiilor com- 

a-, ponente să acționeze pen
tru transformarea aniver
sării unirii din 1918 în-
tr-un prilej de largă mo
bilizare a energiilor tu
turor oamenilor muncii, 
fără deosebire de națio
nalitate, în eforturile de 
realizare a obiectivelor pe 
care Congresul al XI-lea 
și Conferința Națională 
ale partidului le-au pus în 
fața societății noastre.

In legătură cu aniversa
rea a 60 de ani de la 
făurirea statului național 
unitar român, plenara a 
adoptat, în unanimitate, o 
chemare care se dă publi
cității.

5. Ținînd seama de fap
tul că în ultima perioadă 
au avut loc schimbări în 
conducerile unor organiza
ții componente ale Fron
tului Unității Socialiste, 
precum și la județe, au fost 
desemnați_ noi reprezen-

Națio- 
Unită-

Teodor Haș, prim-secretar 
al Comitetului județean 
Hunedoara ai P.C.R., pre
ședintele 
j udețean
Ion Tarachiu, 
tar al Comitetului jude- 

-.;țean Ialomița al P.C.R., 
președintele Consiliului 
județean al F. U. S., 
Maxim Berghianu, prim- 
secretar al Comitetului j'u- 

al P.C.R., 
Conșiliului

F. U. S„

rea și exercitarea 
lului. S-a subliniat 
majoritatea echipelor 
control al oamenilor mun
cii contribuie la formarea 
și dezvoltarea spiritului de 
legalitate, cinste și co
rectitudine, la formarea 
titudinii îhaintate a ' lu
crătorilor din unitățile de 
servire publică, la com
baterea manifestărilor de 
neglijență, nepăsare și 
lipsă de răspundere față 
de interesele populați
ei, la buna: gospodări
re a avutului obștesc.

lîvidențiindu-se rezulta
tele pozitive obținute ; în 
organizarea 
controlului 
muncii, s-a 
necesar să 
continuare, 
mitateâ, 
ționarea activității 
control 
creșterea 
tuia, pentru 
operativă : .
făcute de echipele de con
trol al oamenilor mun
cii, asigurîndu-se totoda
tă, sporirea gradului de 
receptivitate a cadrelor de 
conducere din unitățile e- 
conomice și social-cultura- 
le față de sesizările și 
observațiile acestora. S-au 
făcut propuneri pentru 
ridicarea nivelului calita
tiv și creșterea contribu
ției controlului oamenilor . 
muncii la respectarea ri
guroasă a hotărîrilor de 
partid și a legilor țării, la 
formarea unei puternice și 
exigente opinii împotriva 
neajunsurilor, a abaterilor 
de Ia principiile eticii și
echității socialiste, la cul
tivarea în rîndul perso
nalului muncitor din . uni
tățile supuse controlului a 
unei comportări civiliza
te, plină de solicitudine 
față de; cerințele și inte
resele populației.

4, Plenara Consiliului 
Național al Frontului U- 
nității Socialiste a relie
fat importanța istorică a . 
unirii Transilvaniei cu 
România, săvîrșită în urmă 
cu șase decenii, și care a 
marcat înființarea statu
tul național unitar - român. 
Acest act măreț a fost 
rezultatul voinței nestră- 
mtft^țe a întregului nos
tru ji^por, al luptei mase
lor laB^,.populare, a for
țelor progresiste împotri
va împilăpf 'șociale și na
ționale. -.ifȘ'.': . ..

SubliniihdCi-șe faptul 
că prpblemelgyundamen- 
tale ale societății româ
nești au putuf fi soluțio
nate după eliberarea 
ni și cucerirea puterii 
către clasa muncitoare 
alianță cu.: țărănimea

. intelectualitatea, în 
drul plenarei s-a

și exercitarea 
oamenilor 

arătat că. este 
se acționeze în 
cu toată 

pentru
fer- 

perfec- 
de 

pentru 
aces- 

i soluționarea 
a propunerilor

obștesc, 
eficienței

Consiliului 
al F. U. S„ 

prim-secre-

dețean . 11 f ov
președintele 
județean al
Nicolae Vereș, prim-secre
tar al Comitetului jude
țean Mureș al P.C.R., 
președintele Consiliului^ 
județean al F. U. S., 
Petru Enache, prim-se
cretar al Comitetului 
1 udețean: Neamț; 
al P.C.R., președintele Con
siliului județean al F.U.S., 
Vasile Bărbuleț, prim-se
cretar al Comitetului ju- 

al P.C.R., 
Consiliului 

F. U. S.,

dețean Sibiu 
președintele 
județean al
Traian Gîrbâ, prim-secre
tar al Comitetului jude
țean Suceava al P.C.R., 
președintele Consiliului 
j udețean al F. U. S., 
Teodor Roman, prim-secre
tar al Comitetului jude
țean Teleorman al P.C.R., 
președintele Consiliului 
județean. al F. U. S., 
Ion Petre, , prim-sedretar 
al 
țean

de 
la 

so- 
de 

că consiliile 
•Socia- 

com- 
pen- 

tru aplicarea f întăririi
Conferinței Naționale a 

la 
mă- 

a tu- 
oa-

menite 
în 

su- 
e- 

cqpomiei noastre, la folo- 
îa intensivă a capaci

tăților de producție și spo
rirea productivității mun
cii, folosirea rațională a 
bazei de materii prime și 
energetice, a tuturor re
surselor, reducerea în con
tinuare a consumurilor ma
teriale, creșterea eficien
ței în toate ramurile eco
nomice, la ridicarea ne
întreruptă a . bunăstării 
oamenilor muncii.

' . Ansamblul de prevederi 
ale planului pe anul vi
itor reflectă preocuparea '

................... nităților economice. per
fecționarea și moderniza
rea tehnologiilor de fabri
cație, întărirea spiritului 
de răspundere in buna

7 gospodărire a tuturor în - 
trepri liderilor.

- Plenara a subliniat 
în spiritul hotărîrilor Con
gresului al Xf-lea și ale 
Conferinței Naționale ale 
partidului, al i 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la realizarea 
sarcinilor Planului 
nai unic de dezvoltare 
conomico-socialâ' pe ; 
în curs o contriliUție 
portantă au adus și 
siliile F.U.S.. organizațiile 3
de masă și obștești corn- jea consiliilor F.U.S.
ponente — sindicatele, or- organizațiilor de masă
ganizațiile U.T.C.. corni- obștești componente 

linia controlului activită
ții economico-sociale, vor
bitorii au subliniat per
manenta îmbunătățire a 
uuurniuLi.i>uî activității . . > , , •,
desfășurate de echipele de tabloul marilor

, . . cese dobmdite. subcontrol al oamenilor mun- 
cii, participarea efectivă a tidulu] Comunist Român,
unor categorii tot mai largi de oamenii muncii —

constantă a partidului și 
statului pentru înfăptui
rea fermă a revoluției teh- 
nico-științifice in țara

'noastră, pentru sporirea â- 
vuției socialiste și dez
voltarea în continuare a 
bazei materiale necesare1, 
înfăptuirii Programului 

’partidului de edificare a 
’societății socialiste nmlti- 
’ialerai dezvoltate și îna
intare a României - spre 
comunism. .

• '■•2; Plenara a stabilit sar
cinile ce revin consiliilor 
Frontului Unității: Socia
liste în îndeplinirea .pre- 
.vederilor planului pe a- 
nul în curs și pe anul 1979, 
a obiectivelor cincinalului, 
a programului suplimen
tar -de dezvoltare mai ra
pidă economico-socială a 
țării și a programului de 
creștere mai accentuată a 
nivelului de trai'al celor ce 
muncesc adoptat de Con- și altele 
ferința Națională a parti
dului. S-a arătat că în 
centrul atenției organizați
ilor Frontului Unității So-

Socia- 
efor- 

m uncii

ea,

desemnați noi 
tanți în Consiliul 
nai al Frontului ___
ții Socialiste, după cum 
urmează : . din j
Partidului. Comunist 
mân tovarășii : Virgil Ca
zaca, membru al Comite
tului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.,
Nicolae Hurbean. prim-
șecretar al Comitetului ju
dețean Alba 
președintele 
județean al F.U.S. Hara- 
lambie Alexa, prim-secre
tar al Comitetului jude
țean Botoșani al P.C.R., 
președintele ~ 
județean.
Gheorghe 
prim-secretar., al 
tutui județean Brașov al 
P.C.R.. președintele Con
siliului județean al F.U.S., 
Nicolae Gavrilescu, 
secretar al 
județean Gorj 
președintele 
județean.
Paraschiv 
secretar 
județean

partea
Ro- Comitetului ' jude- 

Tuleeâ al P.C.R., 
președintele Consiliului 
județean al F. U. S., 
iar din partea unor orga
nizații de . masă ' și 
obștești, tovarășii.: 
Emil Drăgănescu, ministrul 
turismului și sportului, 
Ioachim Moga, președinte- 
tele CENTROCOOP,
Ion Irimescu, președinte
le Uniunii Artiștilor Plas
tici, Constantin Flitan, 
.președintele Asociației 
Juriștilor, Neagu Cosinli, 
prim-vieepreședinte al A- 
soeiației Automobil Club 
Român, Opre Romul, secre
tar al Asociației Juriștilor.

Totodată, plenara a ales 
pe tovarășul Virgil 
zăcu ca membru al 
roului Executiv al 
siliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

In încheierea lucrărilor 
plenarei . a luat cuvintul 
TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Cp- . 
■nunist Român, președin- -»». 
tele Republicii Socialiste 
România, președintele 
Frontului Unității Socia- 1 
liste.

partidului cu privire 
participarea, intr-o 
sură tot mai mare, 
tutor categoriilor de 
meni ai muncii, fără deo
sebire de naționalitate, la 
conducerea societății, a. 
întregii vieți economico- 
socialc;

S-a subliniat larga ac
tivitate desfășurată de Con
siliul Național al Fronțu- 

. Iții Unității Socialiste, de 
.. organizațiile de masă și 

obștești componente pen
tru înfăptuirea politicii 

*_ externe a partidului șt sta
tului, ele extinzîndu-și • și 
di verși,fieîndu-și relațiile
cu organisme și organiza
ții similare din țările so
cialiste, cu partide pro
gresiste și democratice, cu 
mișcări de eliberare na
țională din diferite țări 
de pe toate continentele, a- 
dueîndu-și contribuția la 

„ ' 1 Po
zițiilor principiale, cons
tructive, ale României în 
eforturile pentru soluțio
narea. marilor probleme . 
care confruntă astăzi o- 

' , cauza păcii și
. colaborarea între popoare.

' ifel’critor. la aetivita- 
Și 
ȘÎ 

pe

indicațiilor promovarea fermă a

națio-p-
anul

!Ițl" menirea, la 
con

siile de femei, ate ingi
nerilor și tehnicienilor, co
operația meșteșugărească

, care, sub conținutului 
conducerea partidului, au 
asiguiat unirea eforturilor 
clasei muncitoare, ale ță
rănimii și intelectualității,

ță- 
de 
în 
Și

c.a- 
înfăți- 

s.Uc- 
con- 

ducerea încercata a Par-

prim

al P.C.R.,
Consiliului

Consillului
al F. U. S.,

Dumitraclie,
Comite ■

prim- 
ConîitetulUÎ 

al P.C.R., 
’ Consiliului 

al . F. U S..
Benescu, prim

at Comitetului 
Calați al l’C.iî.. 

președintele 
județean
Iosif Szasz,
al Comitetului județean 
Harghita al P.C.R., pre
ședintele Consiliului
județean al F. U. S.,

Consiliului 
al F. U. S, 

prim-secretar

Ca-
Bi-

Con-

Grecia; Apariția unui amplu articol despre concepția 
președintelui Nicolae Ceaușescu privind noua ordine internațională

ATENA 2 (Agerpres).
— Cotidianul „Makedo- 
riia“, care apare la Salo
nic, a publicat un amplu 
articol sub titlul : „Din 
operele președintelui
Nicolae Ceaușescu. No
ua ordine internațională 
în concepția României".

„Concepția României
cu privire la înfăptuirea

unei noi ordini interna
ționale, care își găsește 
expresia cea mai deplină 
în operele președintelui 
Nicolae Ceatișescu — se 
spune în articol —, are 
ca punct de plecare a- 
naliza realităților fun
damentale ale lumii con
temporane și a mutați-

ilor ce se produc în pre
zent".

Ziarul prezintă t pe 
larg poziția României 
privind necesitatea p- 
doptării pe plan inter
național a unui ansam
blu de măsuri concrete 
și eficiente pentru lichi
darea subdezvoltării.

IN CONSILIUL DE 
SECURITATE au conti
nuat miercuri după-amiază 
dezbaterile asupra pro
blemei namibiene.

COSMONAUJII SOVIE
TICI Vladimir Kovalio- 
nok și Aleksandr Ivancen- 
kov au revenit joi pe Pă- 
rnînt după îndeplinirea 
programului de experien
țe la bordul complexului 
orbital „SaliUt-6" — „So- 
iuz“.

organizează concurs pentru ocuparea 
postului de

— CONTABIL (principal)
Concursul va avea loc în ziua de 10 no

iembrie 1978, ora 9.
De asemenea, încadrează de urgență :
— un electrician
— un lăcătuș
— trei fochiști
— doi paznici

Condițiile de participare la concurs sau 
de încadrare sînt cele conforme Legii nr. 
12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Cererile se pot depune zilnic la biroul 
plan-retribuire-personal al institutului, un
de se pot obține și relații suplimentare.
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