
Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

proletari din toate ȚĂRILE, UNIȚI-VJM

Ea 19 decembrie, sub președinția tova
rășului Nicolae Ceaușescu, sexretar gene
ral al Partidului Comunist Român, s-au 
desfășurat lucrările ședinței Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P-C.R.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
proiectul de lege privind formarea, plani
ficarea, destinația și vărsarea beneficiilor 
completat eu propunerile făcute în timpul 
dezbaterilor publice și analizelor efectuate 
de ministere, organe centrale și locale, cen
trale industriale, întreprinderi, cooperati
ve agricole de producție, unități ale co
operației meșteșugărești și de consum.

De asemenea, Comitetul Politic Executiv 
a aprobat proiectul legii învățămîntului 
cu îmbunătățirile aduse în urma dezbaterii 
publice și analizelor ce au avut loc cu 
întregul personal didactic și activul prga- 
nizațiilor de copii și tineret.

Au fost, de asemenea, aprobate propu- , 
nerile de îmbunătățire a proiectului Co
dului vamal al Republicii Socialiste Ro
mânia supus în prealabil dezbaterii orga
nelor colective de conducere al® ministe
relor, altor organe centrale, centralelor și 
întreprinderilor cu activitate în domeniul 
comerțului exterior.

Apreciind deosebita importanță a dis
cutării cu masele largi de oameni ai mun
cii a acestor proiecte de legi, Comitetul 
Politic Executiv a hotărî! să fie supuse 
spre legiferare Marii Adunări Naționale.

Luînd în dezbatere raportul privind e- 
voluția prețurilor și tarifelor în perioada 
1 ianuarie — 30 septembrie 1978, Comite
tul Politic Executiv a constatat că acestea

s-au situat la un nivel apropiat de li
mita inferioară planificată pentru anul 
în curs. Comparativ cu anul 1975, indice
le prețurilor cu amănuntul și al tarife
lor realizat în primele nouă luni ale a- 
nuluț în eurs a fost de 103,2 la sută, față 
de 103,7 -— 104,3 la sută eît s-a prevăzut 
în cincinalul pentru anul 1978. Aceasta 
demonstrează că dezvoltarea economico-so- 
cială a țării noastre are Ioc în condițiile 
asigurării echilibrului financiar șl mone
tar, ale unei circulați} bănești sănătoase, 
ale ridicării continue Ș< efective a nivelu
lui de tra} al poporului.

In conformitate cu prevederile planului 
cincinal — care stabilește ca indicele 
prețului cu amănuntul și tarifelor să fie 
la sfîrșitul anului 1980 de 105—100 la su
tă —, în cursul anului viitor urmează să 
s« aplice majorări de prețuri și la unele 
produse pentru copii în vederea rentabili
zării acestor produse. Pentru ca majoră
rile respective să nu se reflecte negativ 
asupra familiilor cu mai mulți copii. Co
mitetul Politic Executiv a hotărft să fie 
sporită cu 10 lei alocația de stat lunară 
pentru fieeare copil — ceea ce la nive
lul unui an reprezintă suma de 480—500 
milioane lei — asigurîndu-se astfel aco
perirea integrală a acestor majorări , de 
prețuri. Ținînd seamă de faptul că preve
derile din Bugetul de stat pentru chel
tuieli militare Pe anul viitor sînt mult 
superioare celor din anul 1978, fondurile 
necesare majorării alocației de stat pen-
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Șantierul fabricii de confecții din Vulcan

Predarea înainte de termen a obiectivului 
- cuvînt de onoare al constructorilor 

cest luci-u l-am constatatNe aflăm pe șantierul 
Fabricii de confecții din 
Vulcan. Deseori, în ultime
le zile mercurul termome- 
trulul a coborît sub zero 
grade. Cu toate acestea, 
aici ritmul de lucru conti
nuă să fie la fel car în va
ră, cînd a fost excavată 
prima cupă de pămînt. A-

viziitîndu-i pe constructori, 
pe ale căror „cărți de vi
zită" stau înscrise construi
rea unor obiective econo
mice din orașele Baia Ma
re, Dej, Tîrnăveni, Alba 
Iulie.

— Scheletul halei de fa
bricație și corpul depozit

• (Continuare în pag. a 4-a)

Ședința Biroului Executiv al Consiliului
Național al Oamenilor Muncii

Sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, președintele 
Consiliului Național al Oa
menilor Muncii; a avut loc, 
marți după-amiază, ședința 
Biroului Executiv al Con
siliului Național al Oa
menilor Muncii.

Biroul Executiv a discu
tat documentele ce vor fi 
supuse dezbaterii și apro
bării plenarei Consiliului 
Național al Oamenilor

Muncii, care va avea loc 
în ziua de 20 decembrie 
1978 : Raport privind mo
dul cum își desfășoară ac
tivitatea organele de con
ducere colectivă din cen
trale industriale și între
prinderi ; Raport privind 
angajamentele de depășire 
a planului de producție 
industrială pe anul 1979 ; 
Plan de acțiune privind or
ganizarea și desfășurarea 
adunărilor generale ale oa
menilor muncii din perioa
da ianuarie-februarie 1979; 
Propuneri privind organiza

rea întrecerii socialiste pe 
anul 1979 ; Extinderea a- 
plicării reducerii săptămî- 
nii de lucru în anul 1979 ; 
Proiectul de lege privind 
obligația personalului mun
citor încadrat în funcții de 
răspundere de a declara 
bunurile de valoare pro
prietate personală ; Pla
nul de muncă al Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii din industrie, cons
trucții și transporturi pe 
perioada decembrie 1978 
— decembrie 1979.

Echipa de lăcătuși condusă de Ion Vereș montea
ză ferestrele metalice la noua hală a Fabrici} de 
confecții din Vulcan.

sînt practic terminate — 
ne relata maistrul Martin 
Lobzinger, ajutorul șefului 
de lot. Acum efectuăm în
chiderea fațadelor și a fe
restrelor metalice. Vreau 
să precizez că montarea u- 
nor astfel de ferestre este 
pentru noi o premieră, ele 
fiind o noutate în acest 
domeniu. Ne grăbim cu 
închiderea halei pentru a 
putea continua în bune 
condiții lucrările din inte
rior, respectiv pardoseala, 
montarea instalațiilor și, 
ma} apoi, a mașinilor.

Ne-am apropiat de a- 
ceștl oameni pe care nici 
chiar capriciosul decem
brie nu-i „scoate" din rit
mul de lucru pe care . și 
l-au impus. Echipa de lă- 
cătiiși, în fruntea căreia se 
află comunistul Ion Vereș, 
montează masivele ferestre 
metalice în noua hală. La 
cîțiva metri, dulgherii din 
echipa lui Gheorghe Fodor 
instalau stîlpii monoliți 
pentru ridicarea unu} nou 
planșeu. „Ascunși" parcă 
de privirile noastre, Vaier 
Bogdan, împreună cu fie- 
rar-betoniștii din formația 
sa. armau plăcile mon&lits 
de la . casa scării.

— Finalizarea înainte de 
termen a lucrărilor, preo
cuparea de căpătîi a tu
turor echipelor, este un

Gh. OLTEANU
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— bloc-notes

Sete. In 
cel puțin 
tul se înscrie printre cele 
menite să dea pregnanță 
unor maxime cerințe de 
ordin spiritual. Vorbim 
în mod curent despre se
tea noastră de cunoaște
re, de cultură, de frumos. 

In acest chip, metaforic, 
mi-a fost dat să aud in
tr-un timp foarte scurt 
— o oră, poate o oră și 
jumătate 
cuvîntul sete de 
zeci de ori. 
de curînd, la o întîlnire 
cu uteciștii din municipiu. 
Tîriărul inginer Aurel Ne- 
cula, s-a ridicat și a 
spus : „Se . folosește des
tul de des o formulare 
care mă irită : tineretul, 
această necunoscută. De 
ce necunoscută ? Pentru 
cine necunoscută ? Tine- 
nerețea noastră este o ne
potolită sete. Setea de a 
ne pregăti pentru viață, 
setea de a ne depăși per
manent pregătirea. Am (Continuare in pag. a 2-a)

limbajul diurn, 
la noi, cuvîn-

rostindu-se 
cîteva 

Mă aflam,

I 
II

( (Vă itL/orniăni
I Ieri, la Petroșani, a a- 

vut loc plenara Consiliu
lui municipal al organi
zației pionierilor. Au fost 
analizate formele și me
todele folosite de activul 
și organizațiile de pio
nieri în vederea intensi
ficării activității de edu-

r

re- 
a 

am

fost electrician la mina 
Petrila, acum sînt ingi
ner. Mă întreb : cui 
este necunoscut acest 
vînt — sete ?"

Nu intenționez o 
portericeascâ relatare 
întîlnirii la care 
luat parte. îmi amintesc 

’ doar cîteva ipostaze 
zecile în care s-a 
atunci cuvîntul 
Gheorghe Popescu, 
tuș la I.M. Vulcan, 
dent la drept (cursuri fă
ră frecvență), a vorbit 
despre „setea lui de ma
turizare", înțelegînd prin 
aceasta — cred eă 
reținut expresia — 
plinirea mea socială, .mo
mentul suprem cînd voi 
spune : iată ce ofer pen
tru investițiile materiale 
și spirituale care s-au fă
cut în persoana mea ; o- 
fer un om capabil, drept,

Dumitru D. IONESCU

îi 
cu-

din 
găsit 
sete, 
lăcă- 
stu-

i-am
„im-

care prin muncă și pen
tru muncă a pionierilor 
și școlarilor din Valea 
Jiului. (Ț.S.)
♦------ ------

Sectoarele și 
exploatărilor de 
rie comunală și
din municipiu au fost do
tate în ultimele zile eu 
un număr de 9 autoturis
me de teren ARO. Noile

secțiile 
gospodă
reați »i

Luna cadourilor impune abundență de mărfuri
„Luna decembrie — lu

na cadourilor’ — luna bu
curiilor pentru mari și 
mici". Ne-am obișnuit cu 
aceste reclame care apar 
peste tot la. începutul ier
nii, ne-am obișnuit cu pre
zența imaginii simbolicului 
„Moș Gerilă" cu sacul des
făcut din care se revarsă 
jucăriile care au înseninat 
întotdeauna anii copilăriei.

Nu ne-am îndoit nici o 
clipă, cînd am pornit în 
raid prin librării și unită
țile specializate în desfa
cerea jucăriilor, că nu vom 
întîlni un bogat sortiment 
de jucării, de cărți de po
vești. de jocuri mecanice 
sau didactice. Doream să 
vă informăm cu ultimele 
noutăți, să dăm o .mină 
de ajutor lui „Moș Gorilă" 
în alegerea jucăriilor, a 
cadourilor pentru cei mici 
care. îl așteaptă cu sufle
tul ia gură, trernurînd de 
emoție, ia'cumpăna anilor. 
Am trecut, rînd pe rînd, 
pe la fiecare din librăriile 
din Petroșani și... vă pre- 

și modernele mijloace ț 
de transport sînt destina- I 
te dispeceratelor și echi- I 
pelor de intervenții pen- I 
tru reparații la fondul 
locativ, instalații de a- 
provizionare cu ;
dă și rece și alte repara
ții urgente. (T.V.) 

1
apă cal- |

I
iiă in/MttiibH J

zentăm situația întîlnită, 
situație care ne-a inspirat 
și titlul materialului.

La librăria din cartierul 
Aeroport, unitatea nr. 34, 
spunem fără nici o exage
rare, că aproape „batea 
vîntul". Aproape, pentru 
că mai exista Un avion, o 
locomotivă, un autobuz, 
dar Pe lingă faptul că a- 
veau prețuri ce treceau de 
100 de lei, le lipseau ba
teriile electrice sau erau.

Privește orașele Văii Jiu
lui, acum, după treizeci și. 
unu de ani din ziua aceea 
glorioasă a unui sfîrșit de 
decembrie 1947. Nu exista 
orașul Uricani, nici termo
centrala Paroșeni, nu era 
televiziune, nu existau car
tierele „Aeroport" și „8 
Martie”, nu se aflau două 
casg de cultură în Petro
șani și Uricani, nici o fa
brică textilă. Cine să vise
ze la o uzină de stîlpi 
pentru susținere în a- 
dîncuri, la peste 36 000 de 
apartamente și la noile 
obiective miniere deschise 
la Paroșeni, Dîlja și Băr- 
băteni ? Cine să vadă pe 
atunci, în lumina și cu 
piscurile lor de azi, noro
ioasele și prăbușitele urbe 
Vulcan, Petrwa, Lupeni, 
Lonea ? Cum să-ți fi închi

puit ceea ce se numește azi 
„Cetatea universitară a mi
neritului românesc" ? Nu, 

defecte. Ne-am gîndit că 
vom găsi un sortiment mai 
bogat de cărți de povești. 
Iluziile ni le-a spulberat 
responsabila unității, Eca- 
terina Alb, care ne spu
nea : „Avem doar cîteva 
cărți de povești, foarte pu
ține. Practic sînt cele ca
re nu au trecut pînă a- 
cum. Nu avem nici glo
buri, nici beteală și nici 
artificii pentru pomul de 
iarnă".

ISTORII
n-a existat „Teatrul mi
nerilor", nici cluburile din 
localitățile noastre, n-a
veam spitale moderne, ni
ci o șosea asfaltată pe cele 
două Jiuri. Unde e acum 
Uricaniul, era un loc vi
ran ; unde e Aeroportul

sau Coroeștiul, Bucura sau 
cartierul Vîscoza, era cîmp 
cu păpădie ;' unde e mina 
Livezeni, vîntul plimba 
scaieții; unde sînt noile 
blocuri.din Petrila și unde 
sînt căminele studenților 
din Petroșani pășteau gîș- 
tele și se batea țurca.

Adastă o clipă, . chiar 
aici, în centrul municipal, 
și privește în jur ; unde se 
înalță cartierul Carpați e- 
rau maghernițe ; strada nu 
era atît de largă, nu exis
ta magazinul „Hermes",

„Firesc" nu era nici hîr- 
tie pentru, ambalaj, „firesc" 
pentru că chiar dacă ar fi 
fost, la ce ar fi slujit ?

O situație ceva mai bu
nă am întîlnit la unitățile 
nr. 32 și 56 unde existau 
podoabe pentru pomul de 
iarnă. Mai mult chiar, la

Dorin GHEȚA 
Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a)

Da, blocurile din cartierul 
Constructorul sînt aceleași/ 
dar străzile sînt altele. Da, 
cinematografele sînt ace
leași, dar altele, mult mai 
vaste și mal arătoase, au 
apărut în Petroșani și Lu
peni. Un liceu era în Pe
troșani, acum sînt 8 în Va
le, iar cîteva zeci de școli 
mici, mijlocii, profesionale 
cu virste sub un sfert de 
veac.

Privește Valea, schimba
tă, și uită-te cu luare a- 
minte la acești oameni ca
re scot din inima pămîn- 
tulUi „bogăția neagră": ei 
sînt cei ce au reconstruit-o, 
o înalță și o fac grădină. 
Salută-i cu respect și ad
mirație.

Apoi așează o floare la 
tot ce s-a ridicat din te
melii și visează, în tăcere, 
la istoriile prezente și vi
itoare.

Dumitru Dem IONAȘCU



2 Steag

Sărbătorirea 
Pomului de iarnă 
și a Revelionului

Sărbătoarea Pomului de 
iarnă și a Revelionului 1979 
are loc, in acest an, sub 
semnul marilor realizări 
obținute de oamenii mun-- 
cii din patria noastră ' — 
români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — în 
Îndeplinirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor 
asumate pe întregul < nei- 
nal, al unității dc nezdrun
cinat a întregului popor în 
jurul partidului și a secre
tarului său general, tova
rășul ^Nicolae CeaușesCu.

C« O expresie a grijii 
-partidului și statului nos
tru; personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, față de 
copiii și tineretul patriei, 
șr în acest an s-au asigurat 
importante fonduri pentru 
organizare^ Pomului de 
iarnă: Suma totală a fon
durilor rezultate din acțiu
nile și manifestările: cultu- 
ral-artistice organizate- de 
sindicate, de ■ comisiile și 
comitetele de femei, de C.C, 
al U.T.C., Consiliul Națio
nal al Organizației Pionie
rilor, precum și din . alo
cările de la bugetul UGSR 
și al altor organizații : de 
măsă se ridică la • peste 
82 000 000 : lei. De ia buge
tul de Stat, în conformita
te cu indicațiile .tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, s-a 
alocat și pentru acest an 
sumă de 60 milioane lei. 
în acest'fel, totalul fondu- 
lor prevăzute pentru orga
nizarea Pomului de iarnă 
este de 142 milioane lei, 
cu 12 milioane lei mai 
mare decît în 1977.

Serbarea Pomului de. iar
nă, la care vor participa 
peste 4 milioane de copii, 
practic, toți copii; patriei, 
va avea loc în perioada: 
27—.31 decembrie 1978. 
Pomul de iarnă se' va or
ganiza în școli, grădinițe 
de copii, breșe, case de co
pii. leagăne, sanatorii și 
spitale de copii, precum 
și în întreprinderi și alte 
unități socialiste.

In municipiile și orășel" 
de reședință se vor orga
niza in funcție de,.condiți
ile existente, în perioada 
24 decembrie — 3 ianua
rie „Orășele ale copiilor" 
în București ..Orășelul co
piilor" va li organizat în 
Parcul Tineretului. Do ase
menea. consiliile și coman
damentele pionierești, in

Orchestra și soliștii de | 
muzică populară de Ia ' 
Casa de copii din Uri- 
cani interpretând cîteva 
cunoscute cîntece popu- j 
lare.

Știm cu toții <ă numai 
muncind cinstit. și cu per
severență, ne : putem.- reali
za un tra; fericit, ne pu
tem afirma ca oameni î- 
naintați, vrednici ziditori 
ai noii orînduirj sociale și 
putem contribui efectiv la 
înaintarea țării pe calea 
civilizației și bunăstării so
cialiste. .

- Din păcate, mai sînt. ca
zuri de neparticipare . la 
lucru, absențe nemotivate, 
prezentare la serviciu. sub 
influența alcoolului. etc., 
care atrag oprobriul tova
rășilor de muncă și toto
dată au urmări grave dis
ciplinare, mergînd pînă la 
desfacerea contractului de 
muncă. Așa de exemplu, 
prin decizia nr. 477/1978, 
I.M. Vulcan, in mod justi
ficat a trecut la desfacerea 
disciplinară a contractului 
ie muncă al minerului 
Zsiroș Petru pentru fap
tul că a lipsit nemotivat 
de la locul de muncă o 
perioadă de 5 zile. Cazuri 
de această natură au mai 
fost aduse în fața instanței

colaborare cu conducerile 
.școlilor, inspectoratele șco
lare și comitetele cetățe
nești de părinți vor. orga
niza, în perioada 24 de
cembrie — 5 ianuarie, pen
tru pionieri și șoimi ai 
patriei, carnavaluri în școli 
case ale pionierilor și șoi
milor patriei.

Importante acțiuni vor fi, 
totodată, inițiate, sub în
drumarea comitetelor ju
dețene de partid, Ministe
rului Educației și învâță- 
mîrituuli, 'C.C. al U.T.C., 
Consiliului UASCR, CNOP 
pentru perioada vacanței 
de iarnă a elevilor și stu- : 
denților. în aces-t scop, vor 
funcționa tabere de odihnă 
și instruire, cluburi- de va
canță și vor avea loc ma
nifestări cultural-educative 
în cadrul Festivalului ' na
țional „Cîntarea României"

Prin aceeași grijă a con
ducerii partidului-, și sta
tului nostru, s-au luat mă
suri pentru organizarea 
sărbătoririi Revelionului 
1979 de către oamenii mun
cii, precum și de către ti
neri — elevi, studenți, 
muncitori. Sărbătorirea Re
velionului va avea loc în 
întreprinderi și instituții, 
unității socialiste din agri
cultură, cantine-rcstaurant, 
cantine studențești și șco
lare, cluburi, case de cul
tură. cămine culturale, u- 
nități artistice, tabere de 
odihnă ale elevilor și stu
denților, unități de agre
ment și alimentație publi
că.

Pot fi prevenite urmările desfacerii 
disciplinare a contractului de

de judecată, important este 
însă să preîntâmpinăm co
miterea unor asemenea a- 
bateri, arătând urmările 
grave, efectele juridice ale 
desfacerii disciplinare ' a 
contractului de muncă, 
cum sînt :

— întreruperea vechimii 
în muncă și a continuității 
în aceeași unitate ;

— pierderea sporuluj de 
vechime în mun
că și de continuitate 
în aceeași unitate. După 
cum am mai relatat, spo
rul de vechime se pierde 
Pe luna respectivă și în 
cazul cînd persoana înca
drată în muncă a avut u- 
na sau mai multe absențe 
nemotivate ;

— pierderea dreptului la 
concediul de o d i h n ă, 
în raport cu vechimea to

Secția turnătorie a I.U.M.P. Se iau probe de oțel in vederea elaborării unei noi șarje.

Luna cadourilor impune 
abundentă de mărfuri

• (Urmare din pag. I)

miea unitate nr. 56, spe
cializată îri desfacerea ju
căriilor, Sg găseau și ju
cării mecanice într-un nu
măr destul de mare, doar 
păpuși — la unitatea a- 
miritită — nu erau decît la 
prețurj de peste 180 de 
lei, iar brazi din material 
plastic, seturi electrice, că
rucioare pentru păpuși și 
jocuri poligrafice — mult 
solicitate de, cumpărători 
— nu existau, nu erau de
loc. La numărul 32 erau 
doar citova cărți pentru 
copii și... comenzi către 
I.C.R.M. Deva. Comenzi c- 
rau, dar jucării nu.

Responsabila librăriei nr. 
33, Elena Oprea, ne relata 
la rîndul ei : „De trei luni 
nu am primit nici un fel 
de jucării și deja nu mai 

tală în muncă. în această 
situație concediul de odihnă, 
la noul loc de muncă, va 
f; de numai 15 zile, timp 
de doi ani. Dacă concediul 
de odihnă a precedat des

Cabinet juridic

facerea disciplinară a con
tractului de muncă, se re
ține și indemnizația de corn 
cediu acordată, în mod pro
porțional cu timpu.1,' de 
muncă nelucrat pînă -la 
sfîrșitul anului calendaris
tic-;

— se pierde ajutorul 
pentru incapacitate tempo
rară de muncă în raport 
cu vechimea. La noul loc 
de muncă, ajutorul mate

avem jocuri didactice, tru- 
sg de traforaj, placaj, ju
cării mecanice sau de 
lemn, podoabe de pom.- Ce
le cîteva jucării pe care 
!e mai. avem sînt defecte, 
i>ar pentru cele care nu 
sînt defecte nu avem ba
terii. Avem comenzi, dar 
„neonorate". La librăria 
„Ion Creangă" nu am a- 
vut ce constata și cu ce
va informa pentru că era... 
in inventar.

Sărăcia de jucării din u- 
nitățile amintite —• inclu
siv din magazinul specia
lizat în cadouri pentru cei 
micj — te face să pui fi
resc întrebarea: cum s-a 
îngrijit Direcția comercia
lă a municipiului de pre
gătirea „Lunii cadourilor ?

Sperăm că această si
tuație nu se va prelungi 
prea mult și că în curînd 
vom găsi suficiente jucării 
și cărți de povești pentru 
cadourile dorite și mult 
așteptate de copiii din mu
nicipiul nostru.

Predarea înainte de termen
* (Urmare din pag. I)

| imperativ al muncii noas
tre — ne-a mărturisit șeful 
de brigadă loan Vereș.

Paralel cu menținerea 
unui Duls ridicat al ritmi
cității, constructorii au rea
lizat importante economii. 
Astfel, la cofrarea și sus
ținerea plăcilor monolite 
se folosesc stîlpi telescopici 
și profile m e t a l i c e 
care reduc consumul de 
lemn c'J 60 la. sută, pentru 
ca la montarea nodurilor 
monolilizate dintre stîlpi și

rial se acordă numai în 
proporție de 50 la sută 
(H.C.M. 880/1965) ;

— se pierde dreptul alo
cației de stat centru- copii 
pe primele trei luni de ia 

reîncadrare. Același drept 
va fj .de numai 50 la "sută 
pe următoarele șase luni, 
la noul loc de muncă. De 
precizat că dreptul la a- 
iocația de stat pentru eo
nii se pierde și în cazul 
în căre se absentează mai 
mult de 12 zile lucrătoare 
de la locul de muncă, îri- 
tr-o lună (sau în mai mul

te luni, dar în această si-

• (Urmare din pag. 1)

demn, un comunist". Ioa-n 
Țigăntele, lăcătuș la I.M. 
Uricani (și „poet în ore
le libere", cum se auto
intitula) și-a mărturisit 
„o sete pentru frumos, 
generatoare de autentice 
pasiuni". Minerul Vasi- 

le Guleac de la Lupeni a 
folosit ,e.xpresia „setea de 
autenticitate" - . tradusă 
prin — iar. citez — „do
rința de a fi eu însumi, 
prin refuzul dg a copia 
necritic poze de aiurea. 
Nu mai șînt un . copil, 
Ca uteeist, sînt la vîrsta 
cînd trebuie să mă afirm. 
Scot cărbune și învăț la 
liceul seral, centru că 
nu mă pot vedea mîine 
decît un oin adevărat, a- 
devărat în înțelesul pe 
care îl dă societatea 
noastră: un om care, în- 
frumusețîndu-și propriul 
destin, trăiește arzînd, re
ceptiv la întreaga viață 
din jur, pasionat să tră
iască și să muncească a- 
.colo unde se dau cele 
mai fierbinți bătălii, că- 
lindu-ne în focul lor".

Un alt tânăr și-â ex-' 
plîcat însăși primirea sa 
în rîndurile organizației 
revoluționare a tineretu

grinzi, prin folosirea pa
nourilor metalice să fie eli
minat complet consumul 
de lemn. Materialul lem
nos a fost înlocuit in a- 
eest caz cu nanouri meta
lice, care prezintă avanta
jul refolosirii la ma; multe 
operații. De asemenea, o 
mare cantitate de sîrmă 
este economisită prin înlo
cuirea acesteia la legarea 
cofrajelor. cu tije din fier- 
beton, care la fel, pot fi 
recuperate și refolosite. 
Sînt doar cîteva capitole 
din economiile obținute de 
acest harnic colectiv, do

muncă
tuație pierderea alocației 
are loc în luna în care s-au 
acumulat peste 12 zile de 
absențe nemotivate, învoiri 
sau concediu i fără plată). 
Reamintim că eelor care 
absentează nemotivat de 
ia locul de muncă 1—3 zi
le, unitatea le poate apli
ca sancțiuni . disciplinare, 
inclusiv retragerea uneia 
sau mai multor gradații și 
trepte De o perioadă de 
1—3 luni, precum și a alo
cației de cărbuni etc ;

— se pierd gradațiile 
sau treptele, categoriile a- 
vute la retribuție. Unitatea 
la care persoana sc înca
drează este obligată să sta
bilească nivelul de -bază al 
retribuției ce se cuvine 
pentru categoria sau func
ția în care este încadrată.

La bază vor fj încadrate

Silii
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lui nostru drept „o sete 
a mea pentru un nobil i- 
deal. Cînd mi s-a înmî- 

,nat carnetul, de membru 
al U.Ț.C., am fost între
bat dacă șînt emoționat. 
Am răspuhs că sînt foarte 
emoționat, dar, cum ’ mă 
cunosc bine, mai emoțio
nat voi fi atunej cînd voi 
izbuti să dovedesc că jiu 
s-a petrecut cu mine ce
ea ce se numește un- e- 
veniment, ci lucrul cel 
mai firesc din viața unuj 
tînăr care a ales un drum 
deloc .: cel mai ri ușor,. 
deloc cel mai neted, dar 
cu siguranță cel mai 
drept, cel mai aproape 
de sufletul. meu".

Ascultam și, .neconte
nit, .ca o cont'ramelodie, 
îm| răsuna în auz între
barea tânărului inginer 
Aurel Nucula: „Tineretu.1, 
această necunoscută ? Dc 
ce necunoscută? Pentru, 
cine necunoscută ? Tine- 
nerelca noastră este o 
nepotolită sete". Și a- 
curo. știu, și recit ca pc 
o poezie : „Setea de a ne 
pregăti, setea de, a ne 
maturiza, setea de fru
mos si autenticitate, se
tea de a parcurge pină 
la . capăt drumul cel 
drept".
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minat de un înalt simț 
gospodăresc-,■ puternic an
gajat în . acțiunea de redu
cere a consumului specific.

Picăturile de ploaie pen
tru cei cuprinși de „febra" 
lucrului au trecut neobser
vate, Vrednicii constructori 
ai T.C.,1. .— Cluj-Napoca 
(secția Alba Iulia), la fie
care „popas" făcut în țară, 
lasă în urma lor ceva, trai
nic. Asemenea trăinicie va 
fi încorporată în obiectivul 
de la Vulcan, pe care cons
tructorii s-au angajat să-1 
finalizeze înainte de ter
men.

și persoanele care din ini
țiativă proprie solicită des
facerea contractului indivi" 
dual de muncă, plecînd 
prin „demisie" sau eu „li
chidare" — cum greșit 
ne-am obișnuit să spunem.

în lumina hotărîrii ple
narei C.C. al P.C.R. refe
ritoare la creșterea atribu
țiilor educative ale colec
tivelor de muncă, în întă
rirea disciplinei socialiste 
a' muncii un rol important 
revine activității politico- 
educative, de ridicare a 
conștiinței oamenilor mun
cii, de înțelegere a res
ponsabilității lor sociale, 
în calitate de proprietari 
aj avuției naționale, pro
ducători și beneficiari, la 
realizarea acestei lațuri im
portante a procesului mun
cii fiind .chemați, să-și . a- 
ducă contribuția toți fac
torii de răspundere, pentru 
ca să cunoaștem, să înțe
legem și să apiicăm întoc
mai spiritul și litera legii.

Dr. Nicolae WARDEGGER
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Condiție esențială a succesului în realizarea sarcinilor
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cu mult loc pentru mai bine
ceasta întrebare cu o pre
cizare : astfel de cazuri au 
fost mai frecvente la mi
nele Dîlja, Livezeni, Vul
can, Lupeni. ■

—- Cunoscind aceste 
ajunsuri .și

în final de an, cînd co lectivele întreprinderilor 
miniere din Valea Jiului pregătesc bilanțul la pro
ducția de cărbune, este oportun să se facă același lu
cru și în domeniul protecției muncii minerilor. Ce 
rezultate s-au obținut în prevenirea accidentelor și 
îmbolnăvirilor profesionale în procesul muncii din 
subteran ? Ce neajunsuri și lipsuri s-au manifestat? 
Cum trebuie să se acționeze în continuare, pentru 
ridicarea activității de protecție a muncii sub toate 
aspectele la înălțimea cerințelor în noul an ? Iată 
întrebări cărora le-am căutat răspuns în tr-o convor
bire cu ing. PAUL ROMANESCU șeful Biroului 
de protecție a muncii din C.M.V.J.

Cu toate acestea, trebuie 
să reținem oa negativ fap
tul că accidentele eu inva
liditate și mortale se ' si
tuează la un nivel ridicat, 
fapt care nu . este în con
cordanță cu eforturile fă
cute și condițiile create.

— După părerea dum
neavoastră, care sînt prin
cipalele neajunsuri și cau
ze care generează aceste

— Ce aprecieri se pot 
face acum, cînd se apropie 
ora bilanțului pe anul 1978, 
asupra activității 
tecție a muncii, 
țile C.M.V.J. ?

— în anul 
reușit, . în 
mare măsură să 
sigure' dotarea tehnico-mat 

. terială de’ prbitecție l‘a toa
te unitățile. S-a asigurat la

de • pro 
în unită

1978 
cea 

i se

s-a
mai . 
a-'

I toate locurile de muncă în- stări de lucruri?
— Continuă să se situe

ze pe primul loc indisci
plina. Personalul de con
ducere, cît și de execuție 
se ocupă insuficient de 
problemele de protecție a 
muncii. Aș aminti contro
lul insuficient la locurile 
de muncă, exigența scăzu
tă față de abaterile de la 
tehnologiile de lucru și d,e 
la Normele departamenta
le de protecție a muncii 
clin partea unor persoane 
cu funcții tehnice — mais
tru, șef de sector ș.a. "Se 
manifestă o minimalizare a 
pericolelor de accidentare 
îndeosebi dm partea unor 
mineri „cu experiență" ca
re comit adeseori' grave a-

bateri de la disciplina teh
nologică și de protecție a 
muncii, ca: nerespectarea 
prevederilor Normelor cu 
privire la controlul meta
nului, în legătură cu cop- 
turirea frontului de lucru. 
Este semnificativ cazul pe
trecut la I.M. Dîlja la aba
tajul frontal nr. 7 din sec
torul III unde, ca urmare 
a nerespectării. monogra
fiei de armare, un om a 
fost prins în .surpare. Nu
mai. în .urma .intervenției 
prompte, acesta a putut fi 
salvat ! Datorită neîntreți- 
nerii și neamenajării co
respunzătoare ă. galeriei 
din culcușul stratului 3, 
blocul 2, orizontul XIV de 
la I.M. Petrila, în timpul 
unu; transport de stîlpi 
hidraulici, un muncitor s-a 
accidentat.

Am dat doar două e- 
xemple. Seria lor este însă
mai lungă. Cauza este una . 
singură : INDISCIPLINA ! 
Aș încheia răspunsul la a-

de iluminarea fluorescentă.
Mărirea secțiunii lucrări

lor indică în aparență o 
scădere a vitezei aerului 
în lucrare. Se face preci
zarea importantă că în a- 
ceste condiții, pentru sta
bilirea debitului de aer ne
cesar în front și asigurarea " 
vitezei minime de circu
lație, ■ valoarea 
transversale a 
pe care o luăm în calcul 
este cea după procedeul de ... 
tăiere, respectiv cu plugtil 
sau combina. ■ -

în îmbunătățirea tehno
logiilor de combatere 
prafului de cărbune Ia a-

tregul necesar de metano- 
metre și indicatoare de 
tensiune ; în scopul îmbu
nătățirii aerajulu; s-a fă
cut redistribuirea ventila
toarelor și s-a completat 
dertația cu altele noi; s-a 
extins la lucrările de împuș
care utilizarea explozivului 
AGO în locul explozivului 

‘ AGC ; s-a omologat și este 
pe calc de extindere folo
sirea explozivului SM care 
prezintă o 'siguranță spo
rită în utilizarea la minele 
grizu toase.

Ca urmare s-a înregistrat 
o reducere a numărului de 
accidente în întreprinderile 
miniere.

Gafe de-ale artificierilor

•v

I 
I 
I

ne- 
urmările lor, 

în te direcție trebuie să 
se acționeze, în anul 1979, 
pentru îmbunătățirea în 
continuare a activității de 
protecție a muncii ?

— La toate nivelele 
trebuie acționat pentru în
țelegerea de către toți a 
necesității respectări; teh
nologiilor de lucru și nor
melor de protecție. Este 
necesar să se îmbunătă- 

■ țească mult activitatea de 
instructaj și de propagan
dă pe linia protecției mun
cii. Să se manifeste exigen
ță, mult sporită față- de 
abaterile și neregulile cons
tatate.

Asigurarea unui aeraj 
corespunzător pentru lucră
rile miniere subterane cons
tituie la sectorul IV al I.M. 
Lupeni, o preocupare ho- 
tărîtoare la toate nivelele 
de competență, în vederea 
creșterii scuritățil muncii, 
a creării unui climat op
tim în activitatea minieră. 
Rezolvarea acestor proble
me se face in principal pe 
două căi : 1) asigurarea
prin proiectare a debitelor 
optime și dotarea frontu
rilor, conform proiectelor 
cu instalații de aeraj mo
derne și 2) menținerea în 
bună stare de funcționare 
a instalațiilor de aeraj. ’ batajele frontale complex- 

în condițiile mecanizării • mecanizate, sub tavan ar
tificial din sector s-a por
nit de la faptul că diștri-r 
boitoarele hidraulice oen- > .. 
tru riparea secțiilor se a- 
flau în curentul de ieșire 
a aerului. în acest fel, _o- 
dată cu desolicltarea grin
zi, principale, praful pro
venit de la scurgerile de 
material afinat din tavan 
era antrenat către persoa-,, 
nele care efectuau opera-.,., 
ția de tipare. Pentru înlă-. , 
‘urarea - • inconvenientului, 
la abatajele dotate cu contr, 
plex nr. 3 și nr. 4 s-a pro-, 
cedat la schimbarea co-, 
menzilor distribuitorului, 
hidraulic, prin montarea, 
lor pe secția din curentul, 
de intrare p aerului, ast
fel încît muncitorii care e-, 
xecută riparea secțiilor să 
se afle în curentul de aer 
proaspăt. . ..

Maximum de exigență 
s-a acordat și se_ impune 

’ să se acorde și în conti
nuare față de menținerea 
în stare-de funcționare _ a 
dispozitivelor de stropire 
cu apă montate pe combi-' 
ne, jar în punctele de de
versare ale transportoare-, 
lor din abataj cît și în 
galeriile de cap să func
ționeze permanent cîte Un 
pulverizator apă-aer, am
plasate conform normelor 
departamentale. în acesl 
fel, pe lîngă' creșterea gra
dului de siguranță a mum 
cii, se ajunge Și la dimi
nuarea considerabilă a ris
cului de îmbolnăviri profe
sionale cauzate de praf. , 

Ing. Ion Gîf DEAK 
inginer cu aerajul și 

protecția muncii la sectorul
IV al I.M. Lupeni

secțiunii 
abatajului

în condițiile mecanizării 
intensive a abatajelor fron
tale s-au ivit aspecte noi. 
în primul rînd, a crescut 
suprafața secțiunii trans
versale a abatajelor eu cir
ca 5—7 la sută în compa
rație cu valorile suprafeței 
în condițiile tehnologiei- 
vechi de lucru cu susține
rea custîlpi și grinzi. - A-., 
cest fapt are efecte pozi
tive prin asigurarea pozi
ției optime de lucru a per
sonalului din abataj. La 
mînu’irea comenzilor, de e- 
xemplu, niei- o part» a or
ganismului nu este supra
solicitată. în abataj sînt 
foarte rare (chiar excluse) 
cazurile atingeri; limitelor

■ critice ale pozițiilor de lu-. 
■cru asigurîndu-se totodată 
un înalt confort vizual, dat

Convorbire realizată 
M. URISTESCU
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LA C.C.S.M.

Noi obiective de 
cercetare in 

domeniul securității 
miniere

Sînt aici în curs de fi
nalizare trei, noi 
construeții-laborâtor: a- 
menajarea une; galerii 
de încercări, tunelul me
talic pentru probarea u- 
nor noi explozivi minieri 
și hala de încercări a 
echipamentelor electri
ce. Toate obiectivele 
sînt executate de către 
Șantierul nr. 1 — Petri
la al I.C.M.M.. Tn ima- 
;inoa loto șeful de e- 
chipă Nicolae Vizirii, a- 
lături de electricianul 
Gheorghe Gheorghiță, 
execută instalații de 
alimentare eu energie 
pentru hala de . încer
cări.

7-Mai zilele trecute, 
ginerul Ioan Minuleseu, ____  ________ _

protecția terial exploziv a frontului 
cadrul galeriei transversale 553, 

a pe'rmis mai .multor 
muncitori să stea -ia ort, 
în jurul său, nu. a .luat , 
măsuri de combatere a 
prafului silicogen și nu a 
folosit fiolele cu apă la 
burarea găuriior de puș
care. Amenda de 1000 lei 

îi va lecui 
de asemenea 
gafe.

De la ace
eași mină și 
tot de ia sec- 

un 
____________ alt artificier, 

Nichei Fi
lip, a comis, la rîndu-i, o 
gafă de pomină : a exe
cutat lucrări de pușcare 
la o lucrare de pregătire 
în straie subțiri de la o- 
rizontul zero, fără a lua 
măsuri ca tuburile de ae
raj să fie montate pînă 
la front (și protejate îm
potriva efectului explo
ziei). nu s-a îngrijit , să 
fie luate măsurile cerute 
de norme pentru comba
terea prafului exploziv 
de cărbune.

Se pune însă o între
bare : ce fac cadrele teh- 
nico-inginerești din con
ducerea sectoarelor mi
niere care au obligația 
de a controla cu maximă 
exigență activitatea arti
ficierilor ?

in-

''inspector 
muncii 
I.T.S.P.M. 
Petroșani 
știm ce se petrece cu ar
tificierii, dar în ultima 
vreme, la mina ' Petrila 
mai ales, indisciplina, în
călcările .grosolane ale 
normelor de protecție de 
către artifici
eri, în trans
portul, mani
pularea ma
terialelor ex
plozive și e- 
fectuarea lu
crărilor de 
pușcare. se țin
tru exemplificare și-a 
deschis carnetul cu în
semnări din controalele 
in subteran. Am notat: 
artificierul . Petru Coco-* 
ian de ia sectorul I al 
I.M, Petrila a încredințat 

și 
de

nr.
3 

se

de
■în

Hunedoara- 
ne spunea : „nu

N.D.P.M. în timp, ce e- 
fectua, încărcarea cu ma-

Din carnetul 
inspectorului de 

protecția muncii torul v

materialele explozive 
de inițiere minerilor 
la abatajele cameră 
132 Și 136 din stratul 
blocul zero pentru a 
„autoservi", Artificierul 
rămăsese pe ga
lerie să-și facă... lem
ne (?!) Sancțiunea primi
tă — suspendarea dreptu
lui de pușcare — proba
bil că l-a trezit la reali
tate. Un alt 
de la mina 
Oiteanu din 
comis și el 
călcare a

artificier, tot 
Petrila, Ion 
sectorul V a 
o gravă în- 
prevederilor L BRADEANU

Pagina realizată la 
cererea C.M.V.J.
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In sectorul de transport sînt necesare
Măsuri ferme pentru prevenirea accidentelor

Dintr-o situație statisti
că. recent întocmită, rezul
tă ' că în întreprinderile 
miniere din bazin, 22 la 
sută dm totalul accidente
lor și 39 la sută din nu
mărul accidentelor mortale 
se produc în sectorul de 
transport. în toate unități
le miniere sînt frecvente’ 
manifestările de indiscipli
nă ca: urcarea pe mijloa
cele de transport in mers 
(vagonete, erațere, benzi), 
introducerea capulu; între 
vagonete, neîntreținerea 
corespunzătoare a căilor 
de transport, circulația per
sonalului prin locuri , nc- 
permise Și alte asemenea 
abateri care pot. conduce 
la accidente grave. Este 
relevant și faptul că . da
torită scoaterii din func
țiune a unor dispozitive 

de protecție și neatenției 
din partea personalului de 
supraveghere și execuție, a 
fost posibilă producerea

chiar a unor accidente 
mortale prin'căden în pu
țuri.

Iată cîteva dintr-un lung 
cortegiu de flagrante încăl
cări ale normelor de pro
tecție a muncii în dome
niul transportului! subteran 
petrecute in ultima vreme 
,și soldate cu regretabile 
accidente. La I.M Paro- 

șeni, în abatajul frontal 
din .stratul 13, blocul V, 
panoul 12, pornirea trans
portorului s-a făcut de 
către tm lăcătuș care sta
ționa (cuhnea) pe trans
portor;* ce s-a întîmplat 
este lesne de înțeles: în 
momentul pornirii trans
portorului . lăcătușul în 
cauză a fost accidentat, 
Frecvente încălcări și ac
cidente de muncă se pro
duc și la transportul pe 
puțuri. Datorită neîntreți- 
nerii corespunzătoare a 
sistemului de interblocaj 
al ușilor de la puțul de

exțraeție, precum și a ce
lorlalte dispozitive de si
guranță (frîne, opritori 
etc.) s-au produs numeroa
se avarii și accidente la 
transportul de materiale 
și personal pe puțuri.

Din analiza acestor as
pecte se desprinde faptul 
că cele mai multe dintre 
accidentele produse în 
transportul din subteran 
puteau fi evitate prin mă
suri organizatorice cores
punzătoare, prin îmbunătă
țirea stării de disciplină.

lată de ce se impune ca 
organele de conducere co
lectivă din întreprinderile 
miniere, 
toarelor 
sprijinul 
ti vă a
compartimentele de ; 
tecție a muncii să depună 
în continuare eforturi mai 
susținute pentru crearea

conducerile ...sec- 
de transport, eu 
și participarea ac- 
personalului din 

pro-

dfe condiții care să . facă 
imposibilă producerea . de 
accidente în acest sector 
de activitate. în pritoci 
rînd reviziile Și controalele 
prevăzute de N.D.P.M. la 
instalațiile de transport să 
se facă la timp și de ca
litate corespunzătoare, să 
se asigure dispozitivele de 
protecție. întreținerea și 
reparația acestora să se e- 
xecute numai în timpul o- 
prîrii lor. Trebuie acțio^ 
nat cu fermitate pentru a 
se interzice . efectuarea 
transportului în condiții 
de neasigurare a gabarite
lor prevăzute de norme.

In rî.ndurile personalului 
de execuție să se IMPRI
ME O DISCIPLINA FER
MA IN RESPECTAREA 
TEHNOLOGIILOR de lu
cru ȘI A NORMELOR 
DEPARTAMENTALE DE 
PROTECȚIE A MUNCII. 
(C.M.) >■*■.■



(Urmare din pag. 1)

tru copii vor fi asigurate prin reducerea 
cheltuielilor militare. Această măsură nu 
va afecta dotarea corespunzătoare a for
țelor noastre armate, întărirea capacită
ții lor <le luptă, asigurarea condițiilor ne
cesare apărării patriei, independenței și 
suveranității ei.

Comitetul Politic Executiv a stabilit mă
suri care asigură ca prețurile să evolueze, 
în continuare, în cadrul limitelor planifi
cate, astfel îneît rezultatele obținute în 
toate sferele economiei naționale să se 
reflecte și în viitor în ridicarea conti
nuă a nivelului de trai material și spiri
tual al oamenilor muncii. Totodată, Comi- 

itetul Politic Executiv a cerut organe
lor economice și financiare să acționeze 
cu toată fermitatea pentru îmbunătățirea 
continuă a calității produselor și servici
ilor către populație, pentru diversificarea 
sortimentelor și aprovizionarea ritmică cu 
produse alimentare și industriale, respec- 
tîndu-se cu strictețe Legea privind stabi
lirea și aplicarea prețurilor și tarifelor. 
De asemenea, s-a cerut ca, în cadrul ac
țiunilor întreprinse pentru rentabilizarea 
tuturor sectoarelor de activitate, să se ia 
noi măsuri pentru diminuarea consumu
rilor de materii prime și materiale, de 
combustibil și energie electrică, ținîndu-se 
mai ales cont că o parte importantă din 
acestea provin din import, iar pe piața 
externă se înregistrează creșteri 
de prețuri la energie, materiale, 
de bază.

Comitetul Politic Executiv a 
majorarea pensiilor pentru marii 
de război, astfel incit pensia cea __
că a acestei categorii de Pensionari 
fi ridicată la 1 400 lei. De asemenea,

continue 
produse

hotărît 
mutilați 
mai mi- 

va 
------ s“a hotarît majorarea pensiilor pentru inva

lizii de război de gradul I, pensia cea mai 
mică a acestei categorii urmînd să fie de 
1 250 lei. Au fost sporite, de asemenea, 
indemnizațiile pentru însoțitorii marilor 
mutilați de război și a invalizilor de răz
boi de gradul I la 500 lei. Prin aceste mă
suri se asigură o creștere a pensiilor ce
lor două categorii de invalizi de răz
bii în medie cu 52 Ia sută.

Comitetul Politic Executiv a ascultat un 
raport privind desfășurarea pregătirii pla
nului de comerț exterior pe anii 
1979—1980. Comitetul Politic Executiv a 
apreciat perspectivele largi pe care le 
deschid protocoalele și contractele încheia
te sau în curs de definitivare, pe baza că
rora se va asigura dezvoltarea în conti
nuare a colaborării economice și tehnico- 
științifice a României cu toate țările so
cialiste, în interesul accelerării dezvoltării 
economico-sociale a fiecărei țări, a în
făptuirii cu succes a operei de edificare a 
noii orînduiri sociale. Aceasta corespunde 
întru totul orientării consecvente a parti
dului Ș> statului nostru de întărire a prie
teniei, colaborării și solidarității cu toate 
țările socialiste pe baza principiilor egali
tății și respectului reciproc, al întrajutoră
rii tovărășești. Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat, de asemenea, perspectivele 
extinderii colaborării eu țările în curs de 
dezvoltare, cu celelalte state ale lumii, fă
ră deosebire de orindufare socială, în spi
ritul politicii ferme a României socialiste 
de participare activă la diviziunea inter
națională a muncii, la schimbul mondial 
de valori. Comitetul Politic Executiv a re
liefat, totodată, existența unor dificultăți 
generate în domeniul comerțului exterior 
de criza economică mondială, de criza de 
materii prime și de energie. Creșterea pre
țurilor la petrol pe piața mondială cu

circa 15 la sută va crea noi probleme 
complicate în aprovizionarea cu combusti
bil a țării noastre — ca dealtfel a tuturor 
statelor importatoare de petrol. Pornind 
de la această situație, Comitetul Politic E- 
xecutiv a cerut ministerelor economice, 
centralelor, întreprinderilor să acționeze 
cu toată fermitatea pentru reducerea con
tinuă a consumului d® energie, pentru per
fecționarea tehnologiilor de producție, li
chidarea oricărei risipe și instituirea u- 
nui regim sever de economii, pentru ridi
carea eficienței întregii activități econo
mice, astfel îneît să se poată asigura re
cuperarea cheltuielilor suplimentare im
puse de creșterea prețurilor petrolului. De 
asemenea, Comitetul Politic Executiv a 
indicat Ministerului Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internaționale, 
celorlalte ministere să manifeste o preo
cupare deosebită pentru valorificarea la 
un nivel tot mai înalt a mărfurilor româ
nești pe piața mondială, pentru intensifi
carea activității de export și cooperare e-‘ 
conomică, pentru ridicarea eficienței 
tregului nostru comerț exterior.

In continuarea lucrărilor, a fost exami
nat raportul privind organizarea și desfă
șurarea Festivalului național „Cîntarea 
României". Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că cea de-a doua etapă a festiva
lului — în curs de desfășurare —, con
firmă, prin nivelul și diversitatea mani
festărilor, valoarea politică și educativă a 
acestei importante acțiuni pornită din i- 
nițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Apreciind rezultatele dobîndite pînă a- 
cum, Comitetul Politic Executiv a reliefat 
și unele deficiențe în cadrul festivalului, 
indicînd ca în cea de-a doua fază a festi
valului să se organizeze mai multe ac
țiuni conscrate dezbaterii și soluționării 
problemelor economice și sociale cu care 
se confruntă fiecare colectiv de muncă, 
educației materialist-științifice a oamenilor 
muncii, antrenării mai largi a maselor 
la creația științifică și tehnică, stimulării 
inițiativelor muncitorești. Creația artisti
că trebuie să fie mai mult angajată în 
realizarea unor opere de înaltă valoare i- 
deologică și artistică care să îmbogățească 
in mod real patrimoniul culturii naționale.

în continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a examinat modul în care s-a organi
zat și desfășurat prima ediție a competi
ției naționale „Daciada", menită să asigure 
dezvoltarea intensă și multilaterală a edu
cației fizice și sportului de masă, atrage
rea maselor largi de oameni ai muncii 
la practicarea sistematică a exercițiilor fi
zice, sportului și turismului. Pornind de 
la realizările obținute la prima ediție, pre
cum și de la neîmplinirile înregistrate, 
Comitetul Politic Executiv a cerut orga
nelor pentru educație fizică și sport, sin
dicatelor, organizațiilor de copii și tineret, 
asociațiilor sportive să-și jntensifice mun
ca de atragere a tineretului^ a tuturor oa
menilor muncii de la orașe și sate la 
practicarea sistematică a exercițiilor fizi
ce, sportului și turismului, de depistare a 
talentelor capabile să ridice pe noi trepte 
sportul românesc de performanță, de 
creare a unor cluburi și baze puternice, 
capabile să asigure desfășurarea procesu
lui de instruire sportivă Ia nivelul cerin
țelor internaționale actuale. In acest scop, 
s-au stabilit măsuri de îmbunătățire a re
gulamentului competiției, precum și o se
rie de acțiuni menite să contribuie la or
ganizarea, la un nivel superior, a urmă
toarei ediții a „Daciadei".
'7 Comitetul Politic Executiv a discutat 
apoi și aprobat proiectul de Decret pentru 
modificarea Legii nr. 18, din 1968, privind

în-

controlul provenienței unor bunuri 
persoanelor fizice, care nu au fost 
bîndite în. mod licit. Modificările apro
bate de Legea nr. 18 sînt menite să inten
sific® activitatea pentru prevenirea îm
bogățirii unor persoane prin mijloace ili
cite, pentru aplicarea cu fermitate a le
gilor statului, a principiilor eticii și echi
tății socialiste. îmbunătățirii® propuse pre
văd, între altele, participarea reprezen
tanților muncitorilor care lucrează nemij
locit în producție — aleși în adunările 
generale al® oamenilor muncii — la comi
siile de cercetare, precum și la complete
le de judecată, la toate nivelurile. Totoda
tă, pentru îndrumarea și controlul pe 
plan republican al activității organelor că
rora le revin sarcini în legătură cu de
pistarea și cercetarea cazurilor de dobîndi- 
re de bunuri în mod ilicit s-a hotărît ins
tituirea unei comisii centrale condusă de 
președintele Consiliului Central d® Control 
Muncitoresc al Activității Economice și So
ciale.

Comitetul Politic Executiv a luat în 
dezbatere și aprobat măsurile privind ex-

ale 
do-

care marchează un moment de 
evoluția relațiilor de prietenie, 

cele

tinderea aplicăriii reducerii săptămînii de 
lucru în anul 1979. Pe baza hotărîrii Con- 

Naționale a partidului dih 
1977, în cursul acestui an au 
de reducerea săptămînii de 
număr de 1371500 oameni 
ceea ce reprezintă 19,5 la sută 
- ’ - f -------1.— Comitetul

ferinței 
cembrie 
neficiat 
cru un 
muncii, 
totalul personalului muncitor. ... ......___
Politic Executiv a apreciat activitatea des
fășurată de organele și organizațiile de 
partid, de consiliile oamenilor muncii din 
unitățile economice care, potrivit eșalo
nării aprobate de conducerea partidului, 
au trecut la săptămîna redusă de lucru, 
în același timp, s-a constatat că un număr 

. de unitățj industriale nu au îndeplinit în 
întregime condițiile stabilite pentru 

trecerea la reducerea săptămînii de lucru. 
Ținînd seama de importanța politică și 
socială deosebită a acestei acțiuni, Comi
tetul Politic Executiv a cerut organelor 
de conducere colectivă ale ministerelor, 
centralelor și întreprinderilor să treacă 
mai hoțărît la aplicarea ansamblului de 
măsuri prevăzute de programul aprobat 
de Conferința Națională a partidului. Pen
tru anul 1979, programul de reducere a 
duratei săptămînii de lucru prevede 
ponderea personalului muncitor care 
beneficia de timp de muncă redus să 
jungă la 55—60 la sută din totalul perso
nalului, încadrindu-se in limitele stabilite 
de Conferința Națională a P.C.R.. La e- 
laborarea programelor de reducere a săp
tămînii de lucru pentru anul viitor, s-a 
acordat și de data aceasta prioritate ra
murilor și sectoarelor in care lucrează un 
număr însemnat de femei, precum și ce
lor în care sînt condiții mai grele de 
muncă. Se impune adoptarea măsurilor 
politico-organizatorice necesare pentru ca 
toate întreprinderile să respecte criteri- 

obligatorii pentru acordarea zilei libe- 
și, în primul rînd, îndeplinirea plănu
ia toți indicatorii.

★
★ ★ - K- .În cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire Ia vizita oficială de prietenie pe care 
a efectuat-o în țara noastră, între 5 și 7 
decembrie, președintele Consiliului Mili
tar Administrativ Provizoriu și al Consi
liului de Miniștri ale Etiopiei Socialiste, 
locotenent-colonel Mengistu Haile Ma

riam. ■'
Comitetul Politic Executiv și-a exprimat 

deplina aprobare față de rezultatele rod
nice ale dialogului româno-etiopian la ni-

de- 
be- 
lu- 
ai 

din

ca 
va 
a-

ile 
re, 
lui

vel înalt, 
seamă în 
colaborare și 
două țări și popoare.

Comitetul Politic Executiv a dat o 
subită apreciere convorbirilor dintre pre
ședinți; Nicolae Ceaușescu și Mengistu 
Haile Mariam, desfășurate într-o atmosfe
ră de prietenie, stimă, încredere și înțele
gere reciprocă, care a pus în evidență do
rința comună de a conferi dimensiuni tot 
mai cuprinzătoare, un conținut tot mai 
bogat bunelor raporturi româno-etiopiene. 
Hotărîrea ambelor părți de a amplifica și 
aprofunda conlucrarea dintre țările 
noastre își găsește o pregnantă expresie în 
înțelegerile stabilite de -cea doi șefi de 
stat, în documentele încheiate la București.

Comitetul Politic Executiv a relevat ma
rea importanță și semnificație a Declara
ției Republicii Socialiste România și it- 
tippieî Socialiste, semnată de cei doi pre- ’*•. 
ședinți, care proclamă voința țărilor 
noastre de a extinde și adînci conlucrarea 
dintre ele, pe temeiul principiilor indepen
denței și suveranității naționale, deplinei 
egalități în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului reciproc^ 
principii ce se impun cu tot mai multă 
vigoare în viața internațională.

A fost evidențiată, de asemenea, în
semnătatea documentelor încheiate între 
guvernele celor două țări : Acordul de co
operare econorfiică și tehnică — prin 
care se creează și Comisia mixtă guver
namentală româno-etiopiană de coope
rare economică și tehnico-științifică — și 
Acordul de credit.

Comitetul Politic Executiv și-a mani
festat convingerea că, pe baza înțelege
rilor convenite, a documentelor semnate, 
se Va realiza o dezvoltare și mal susținută 
a relațiilor politice, economice, științifi
ce și culturale, se va intensifica coopera
rea în producție, se vor lărgi și diversifi
ca legăturile comerciale, se vor întări și 
mai mult prietenia și solidaritatea dintre 
popoarele român și etiopian.

În același timp, a fost subliniată im
portanța schimbulu; de păreri dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Mengistu 
Haile Mariani cu privire la evoluția situ
ației internaționale. Comitetul Politic E- 
xecutiv și-a exprimat profunda satisfac
ție față de hotărîrea celor două țări de a 
conlucra strîns pe plan extern, sprijinind 
ferm lupta popoarelor pentru libertate, 
independență și dezvoltare de sine stătă
toare, împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, a oricăror 
forme de dominație și asuprire, a politi
cii rasiste și de apartheid, contribuind la 
lichidarea fenomenului s'iibdetVoitttrtt -
edificarea unei no; ordini economice mon
diale, la crearea unui climat de destin
dere și securitate în Europa, în Africa și 
pe celelalte continente ale globului, la rea
lizarea unei lumi a păcii și colaborării e- 
gale între națiuni.

Aprobînd în unanimitate înțelegerile 
stabilite cu prilejul dialogului româno-e- 
tiopian la nivel înalt, documentele sem
nate, Comitetul Politic Executiv a stabilit 
măsuri corespunzătoare pentru aplicarea 
lor în viață, pentru dezvoltarea tot mai 
intensă, pe multiple planuri, a relațiilor 
dintre România și Etiopia, dintre popoare
le noastre, în folosul și spre binele k>r, al 
cauzei progresului, înțelegerii și păci; în 
lume.

solidaritate dintre

deo-

*
★ ★

Comitetul Politic Executiv a luat apoi 
în discuție și soluționat probleme curente 
ale activității de partid și de stat.

O. N. U,

Rezoluții în domeniul 
informațiilor

NAȚIUNILE UNITE 19 
(Agerpres). — Adunarea 
Generală a O.N.U. a adop- 

. tat, prin consens, trei re
zoluții în domeniul infor
mațiilor. Ele evidențiază 
„necesitatea instaurării 
nei noi ordini mondiale 
domeniul informației și 
comunicare mai justă 
mai .eficace, menită 
consolideze pacea și înțele
gerea. internațională și ca
te să se întemeieze pe o 
circulație liberă și o răs- 
pîndire mai largă și mai 
Echilibrată a informațiilor".

u-
în 
o 
și 
să

Eforturile depuse în aceas
tă direcție trebuie să re
flecte în special preocu
pările și aspirațiile legiti
me ale țărilor în curs de 
dezvoltare și. vederile ex
primate în 'cadrul celei de-a 
20-a sesiuni a Conferinței 
generale a UNESCO. Tot
odată, este adresată invi
tația secretarului general 
al O.N.U. de a lua măsu
rile necesare pentru a fa
cilita un asemenea pro
gram, prin intermediul 
instituțiilor specializate ale 
O.N.U.

Pe scurt O Pe scurt < Pe scurt
DEPUTAȚI- peste 12,5 la sută față de 

producția anului trecut 
(385,5 milioane tone). Con
siliul internațional al griu
lui a precizat că această 
nouă cifră revizuită față 
de estimările din luna oc
tombrie, s-a datorat anun
țării unor recolte record de 
către principalii producă
tori de cereale din lume.

POTRIVIT DATELOR 
Ministerului Sănătății, E- 
ducației și Bunăstării al 
S.U.A., în anul 1979 numă
rul studenților americani 
va fi cu aproximativ 51 000 
mai mic decît cel înregis
trat în 1978. Această redu
cere a numărului studenți
lor din S.tl.A. este motiva
tă în special prin efectele 
inflației și scumpirea taxe
lor plătite pentru frecven
tarea cursurilor universi
tare.

Fabrica de morărit
CAMERA

LOR (Lok Sabha) a Parla
mentului Indiei a decis, 
marți, cu 279 voturi pentru 
și 138 împotrivă, exclude
rea din rîndurile deputați- 
lor a fostului premier In
dira Gandhi, — informea
ză agențiile Reuter și Fran
ce Presse. Totodată, s-a 
hotărît ca Indira Gandhi 
să fie privată de liberta
te pînă vineri, la încheie
rea actualei sesiuni a Par
lamentului.

POTRIVIT STATISTICI
LOR oficiale din 
tă lună, populația 
Yorkului este de 7,3 
lioane persoane, ceea 
reprezintă cea mai

aceas- 
New 
mi

ce 
mică 

cifră din ultimii 48 de ani.
RECOLTA MONDIALA

de grîu s-a ridicat în 1978 
la 434 milioane tone, cifră 
reprezentînd un spor de

și panificație Petroșani
ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea unui post de

- TEHNICIAN

Concursul va avea loc la sediul fabricii 
din strada Oltului nr. 30, în ziua de 26 de
cembrie 1978, ora 10.

Condiții de retribuire și ocupare a postu-' 
lui sînt cele prevăzute de legile 12/1971 și 
57/ 1974.

Relații suplimentare la biroul plan retri
buire, personal, telefon 41434.
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