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Plenara Consiliului 
țional al Oamenilor Mun- 

' cii a luat în dezbatere ur- 
Comunist Român, mătoarele documente:

ANUL XXXIV, NR. 8180

I. M. LUPENI

Extracție 
de cărbune 
peste plan

«Prin ritmicitatea realiză- 
rilor și cantitatea de căr
bune extras suplimentar în 
această lună, colectivul 
I.M. Lupeni continuă să se 
situeze în fruntea întrece
rii pe bazinul nostru car
bonifer.

în ziua de 18 decembrie 
■mina Lupeni a extras cea 
mai mare cantitate de 
cărbune peste plan dintre 
unitățile Văi; Jiului -- plus 
259 de tone. Plusul acu- 

. mulat astfel de la începu
tul lunii la mina Lupeni se 
ridică la 5 455 tone.

JOI, 21 DECEMBRIE 1978

■~Sub președinția tovară
șului - Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului 
președintele Republicii So
cialiste România, președin
tele Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, s-au 
desfășurat miercuri, la A- 
teneul Român, ... lucrările 
Plenarei Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii.

La lucrări au luat parte 
tovarășii Iosif Banc, Gheor- 
ghe Cioară, Lină Cipbanu, 
Constantin DăscăleScu, 

Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Ludovic Fazekas.

1. Raportul privind mo
dul cum își desfășoară ac
tivitatea organele de con
ducere colectivă din cen
trale industriale și între
prinderi.

2. Raportul privind anga
jamentele de depășire a 
planului de producție in
dustrială pe anul 1979.

3. Planul de acțiune pri
vind organizarea și desfă- 
șurarea adunărilor generale 
ale oamenilor muncii din

perioada ianuarie—februa
rie 1979. . . _

4. Propunerile privind 
. organizarea întrecerii so
cialiste pe anul 1979.

5. Programul privind ex
tinderea aplicării reduce
rii săptămînii de lucru pe 
ani 1979—1980.

6. Proiectul de Lege pri
vind obligația personalului 
muncitor încadrat în func
ții de răspundere de a de-

, clara bunurile de valoare 
proprietate personală.

7. Planul de munca al 
Consiliului Național al Oa-

• (Continuare în pag. a 4-a]
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Brigada condusă de Ștefan Gantz de la sectorul I al 

I.M. Vulcan se mîndrește cu frumoase realizări.
în imagine : schimbul lui Dumitru Olăreanu.

La I. M. Petrila
RITMICITATEA REALIZĂRILOR 

trebuie sd constituie un factor esențial 
în pregătirea producției anului viitor

• Producția medie zilnicâ realizată în luna 
decembrie este superioară celei planificate pentru 
primul trimestru al anului viitor cu 30 de tone • în 
luna decembrie, rezultatele, la zi, sînt bune — 
105,95 la sută, proporția de realizare a sarcinilor 
planificate la producția de cărbune extras și 106,5 
la sută procent de realizare a productivității mun
cii planificate pe întreprindere • Doar ritmicitatea 
încă mai lasă de dorit.

Rezultatele obținute de 
colectivul minei Petrila în 
ultimul trimestru al anu
lui, la producția de căr
bune extras în mod deo
sebit, se poate afirma, că 
sînt mulțumitoare. In luna 
octombrie planul de pro
ducție a fost realizat în 
proporție de 100,02 la sută, 
în luna noiembrie — 96,93 
la sută, iar la zi, în luna 
decembrie în proporție de 
105,95 la sulă. Rițmicitatea 
realizărilor lasă însă de 
dorit și asta nu numai în 
luna decembrie ci și. în ce
lelalte luni ale trimestru
lui. Realizarea planului 
primei zile din luna oc
tombrie era de 91.6 la sută, .

în decada I crește la 93,41 
l>a sută, a doua la 97,8 la 
sută iar luna este încheiată 
cu sarcinile de plan de
pășite cu O,o_; procente. Si
tuația este oarecum - iden
tică și în luna noiembrie 
— 91,35 la sută în ziua de 
1 noiembrie, 94,69 la 
la încheierea 
de, 99,28 la 
de a doua și 
șit de lună 
sută, procent de realizare 
cu care se încheie luna.

în decembrie, neri unici
tatea sg menține. Notăm 
realizări de plan în pro
porție de 80 la sută, dar și 
de 119 la sută.

Productivitatea muncii

sută 
primei deca- 

sfîrșitul celei 
scade ia sfîr- 

la 96.93 la

planificată, ații pe între
prindere cil .și în cărbune 
este realizată și depășită 
lună de, lună. In schimb 
planul. Jâ lucrările de pre
gătiri nu este realizat, la 
zi, pe luna decembrie, cu 
74,5 ml, și 614,6 ml pe în
tregul an, iar la lucrările 
de investiții tm 45 ml pe 
luna decembrie Și 1 626,5 
ml pe anul 1978, la zi.

Aceasta fiind situația re
alizărilor a lit la extragerea 
cărbunelui, cit și la lu
crările de pregătiri și in
vestiții, am dorit să cu
noaștem părerea conduce
rii întreprinderii, față de 
realizări și în mod deose
bit în ceea ce privește 
preluarea din mers a pro
ducției anului viitor.

După o primă încercare 
nereușită de a-1 aborda pe 
inginerul șef al minei — 
directorul 
din urmă, 
eretarului

.partid al

lipsea — în cele 
cu sprijinul se- 
comitetului de 
minei, tovarășul
Dorin GHEțA

(Continuare in pae. a 2-a)

Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România

CREȚ
unor invalizi șl accidentați de război
So-

D E
privind majorarea pensiilor

Consiliul de Stat al Republicii 
cialiste România decretează

ART. 1. Cu începere de la 1 ianuarie 
1979, pensiile invalizilor și accidentaților 

război — mari mutilați sau încadrați 
gradul I de invaliditate — se niajorea- 
după cum urmează :
a) pensia minimă a marilor mutilați 

război, de la 800 lei la 1 400 lei;
b) pensia minimă a invalizilor de

război încadrați în gradul I de invalidi
tate, de la 700 Iei la 1250 Ici

Pensiile marilor mutilați și invalizilor 
de război încadrați in gradul I de inva
liditate, ' se majorează cu 10—78 la sută,

de 
în 
ză

de

diferențiat în raport de nivelul pensiilor 
actuale, potrivit anexei care face parte 
integrantă din prezentul decret.

ART. 2. Suma fixă pentru îngrijire 
ce se acordă 'invalizilor și accidentaților 
de război mari mutilați și celor încadrați 
în gradul I de invaliditate, potrivit art, 
3 din Decretul Consiliului de Stat nr. 
245/1977 se majorează de la 300 lei la 500 
lei lunar.

ART. 3. Sumele necesare pentru ma
jorarea pensiilor potrivit prezentului de
cret se asigură din fondurile Ministerului 
Muncii, prevăzute în buget pentru plata- 
pensiilor.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Marți au fost predat,- 
locuitorilor din Vulcan 
cheile la încă 32 de a 
parlamente din blocul 
1 M, situat în noul cen
tru civic al orașului. 
♦-------------

La magazinul de pre
zentare și desfacere a 
produselor de panifica
ție și specialități din 
Petroșani a Fabricii de 
morarii și panificație; 
se organizează, în 22 de
cembrie, o expoziție cu 
vînzare. (C.D.)
♦-------------

Pentru vacanța elevi
lor, Școala generală nr. 
5 din Vulcan va orga
niza, în perioada 23-29 
dec. a.c. o tabără auto- j 
finanțată. (T. Cornea) i

ȚABEL
privind majorarea pensiilor marilor mutilați de 
război și a invalizilor de război încad/aț* în 

gradul I de invaliditate

j

Nivelul actual
— lei —

Pensia majorată — lei—
Mari 
mutilați

gradul I de 
invaliditate

Pînă la 700 — 1 250
701 — 800 ■■ 1 275
801 — 900 1 400 1300
901 — 1 000 1 450 1350

1 001 — 1100 1 500 1400
1 101 —. 1 200 1 550 1 450
1 201 — 1300 1 600 1500
1 301 — 1 400 1 660 1 560
1 401 — 1 500 1 730 1 650
1 501 — 160(1 1 800 . 1760
1 601 — 1 700 1870
1 701 — 1 800 “ —i. * 1 980
1 801 — 1 900 — 2 090
1 901 — 2 000 ■■I—' 2 200
2 00.1 — 2100 2 310
2 .101 — 2 200 2 420
2 201 — 2 300 '. — 2 530
2 301 — 2 400 • — ■ 2 640
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Nu le-a prea convenit 
ortacilor iui Mircea Se- 
crieru să plece de la 
mina Petrila/ dimpotrivă. 
Totuși, în ianuarie, o bri
gadă cu 7 ani de.. Pe
trila a ajuns cu transfer 
la orizontul 300 al , minei 
Livezeni. De atunci în 
fiecare lună și-au depășit 
sarcinile de plan.

Brigada lucrează la be
ton ări 
are de făcut. ... _.. 
searnnă bună organizare. 
Apoi, schimburile se „în
calecă" vreme ' de vreo 
20 de minute. ..Tot pen
tru noi muncim, pentru 

, . — ne
explică ortacii. Au fost , 
și greutăți. La început 
n-a prea mers puțul, era 
lipsă de goale și materi
ale. Și totuși, brigada 
și-a făcut, cu prisosință, 
datoria. Inginerul Vasile 
Popescu îmi mărturisește 
că ar fi în stare să vină 
la ort și fără post, nu
mai ca treaba șă meargă 
cum se cuvine. Mircea 
are un frate mai mare, 
tot șef de brigadă, tot la 
Livezeni. dar la oroduc-

ție, rezultatele luf sînt 
ma; modeste, deși Jean 
l-a adus la mină pe Mir
cea. Moldoveanul acesta 
ambițios, din cei 38 de 
ani aj săi, 17 îi are în
scriși în cartea de mun-

roșea e cel mai în mă
sură să vorbească des
pre această deviză.

— O cam luasem razna. 
După avans și plată, a- 
jungeam De la pahar și 
apoi făceam nemotivate.

Fiecare știe ce
Asta în-

Vrednici ani, 
măsurați în kilometri
că la mină, a înțeles un 
lucru esențial.

— Poți să fii cel 
bun șef de brigadă 
lume, dacă nu înțelegi 
oamenii, să-i îndemni cu 

fii 
. dacă

ortacij nu formează un 
adevărat colectiv de mun
că și viață, repet, viață, 
nu te poți aștepta la 
mare lucru.

Deviza lor în front - DIS
CIPLINA, ORGANIZARE, 
ÎNTRAJUTORARE. Aju
torul minier Cornel Pi»

vorba bună, dar să 
totodată autoritar,

mai 
din

Au venit să stea de vor
bă eu mine, și șeful de 
brigadă, și șeful de 
schimb Ilie Manole, dar 
și ceilalți ortaci. Dumi- 
triu mi-a zis că am doi 
copii, cum am de gînd 
să-i creșp ? M-am luat 
după ei, Și bine a fost.

Ilie Manolg, susținea că 
a și uitat de abaterile 
lui Piroșca. A trecut un 
an de la ultima nemoti
vată.
— Acum 10 ani, aveam 

22, cînd am ajuns la Pe-- 
trila, nu mă gîndeam să

stau mult. Am întîlnit 
însă Un om de inimă, pe 
șeful de brigadă Nicolae 
Boteanu, care m-a învă
țat și meserie, dar, în 
primul rînd, să fiu om. 
Să simt că muncesc și 
trăiesc alături de ceilalți 
ortaci. Șomodi Ladislau, 
e Pe alt schimb, avînd 
niște necazur; în familie. 
L-am înțeles, l-am aju
tat, am mers cu el la 
șefi să-l sprijine. „Dacă 
n-ați fi fost voi, m-ați fi 
pierdut de . ortac", ne-a 
spus el, după Ce și-a re
zolvat cu bine treburile. 
Există vreo mulțumire 
mai mare ca asta ?

Minerul Nicolae Rusu 
lasă ciocanul de abataj 
în seama ortacului din 
schimbul II, își șterge cu 
mîneea sudoarea de pe 
față, gest reflex, înainte 
de a vorbi.

— Ne întîlnim des șl la 
„lumină1*, familiile noas
tre alcătuiesc marea fa
milie a brigăzii. Mai ie-

Ion VULPE
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VACANȚA DE IARNĂ 
componentă a anului școlar destinată 

destinderii, dar și educației
Astăzi in școli au loc ul

timele ore de curs din 
primul trimestru : al aces
tui an de învățămînt. Iar 
mîine va fi prima zi a va
canței de iarnă. întreaga 
perioadă a vacanței va fi 
destinată odihnei și recre
ării elevilor și studenților 
care vor avea, posibilitatea 
să participe la o gamă 
foarte diversă de activități 
specifice acestui sezon. Va
canța este o componentă 
a procesului instruct!v-edu- 
cativ, acesta, cor.tinuîn- 
du-se prin forme și me
tode de ordin formativ 
care captează atenția. In
teresul și preferințele ele
vilor

în prima parte a vacan
ței (21-30 decembrie) în
Valea Jiului se va desfă
șura „Decada culturii și
educației pionierilor și ti
neretului", acțiune 
plexă dedicată zilei 
clamării Republicii, 
grata organic îrj 
manifestări din.
noastră — Festivalul 
nai „Cîntarea României' 
ediția a Il-a. Au loc de 
asemenea competițiile „Da- 
ciădei". Aceste zile ala

T. SPATARU

com- 
pro- 
inte- 

marile 
patria 
națio-

(Continuate iii' pag. a 2-41.
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LA I. M. LONE A

Sînt necesare masuri ferme pentru
ÎNTĂRIREA ORDINII Șl DISCIPLINEI, PENTRU FORMAREA 

UNEI ATITUDINI ÎNAINTATE FATĂ DE MUNCĂ
Colectivul de oameni ai 

muncii de la mina Lonea 
a încheiat luna noiembrie 
a acestui an cu 16 000 tone 
cărbune sub prevederile 
de plan. Acest minus s-a 
adăugat la cele peste 60 000 
tone cărbune restante în
registrate de la începutul 
anului. Pe luna decembrie, 
pînă în prezent, numai 
două din cele cinci sec
toare de producție înregis
trează plusuri la produc- ' 
ția de cărbune. Lună de 
lună numai 25-28 de bri
găzi din totalul de 43, își 
realizează sarcinile de 
plan.

Comitetul de partid, con
siliul oamenilor muncii, au 
analizat cauzele care de
termină o asemenea situa
ție negativă. Ele se dato
rează deselor defecțiuni e- 
lectromecanice, neîntreține- 
riî corespunzătoare a uti
lajelor, nerespeetării teh
nologiilor de luefu la com* 
plexele mecanizate care au 
determinat , producerea de 
surpări și avarii, aprovi
zionarea neritmicăa sectoa
relor (II și III mai ales) 
ș..a.m.d.

Deși mina dispune de 
complexe mecanizate și 
combine de tăiere, acestea 
nu sînt folosite la parame
trii preyăzuți, ceea ce are 
ea urmare nerealizarea pro
ductivității muncij plani
ficate. Nu există operativi
tate în montarea și demon
tarea acestor utilaje mini
ere. Astfel, la sectorul III, 
introducerea complexului 
mecanizat a depășit cu 
mult termenul- prevăzut. 

■ La toate acestea se a- 
daugă și numărul mare de 
absențe nemotivate (80-90 
pe lună) ceea ce a făcut

să nu se poată
700 de posturi 
abataje. Sînt 
cazurile cînd 
trează multe absențe

asigura cele 
zilnice în 

numeroase 
se înregis- 

ne- 
motivate chdar și în rîndul 
unor membri de partid. 
Față de o asemenea situ
ație organizațiile de partid 
au întreprins o serie de 
măsuri. Astfel NicoJae 
Lc-ah a fost pus în dis-

sigurarea stabilității 
tora. Așa se explică 
la conducerea
III s-au perindat în acest 
an paitru șefț de sectoare. 
Trebuie să existe mai mul
tă preocupare pentru atra
gerea celor peste 140 de 
cadre tehnico-inginerești îa 
rezolvarea operativă și exi
gentă a problemelor pe 
care le ridică procesul de

aces- 
de ce 

sectorului

VIAȚA DE PARTID

cuția adunării generale de 
.partid pentru absențe re
petate de ia serviciu. Simi- 
on Balea a fost schimbat 
din funcția de șef de bri
gadă, iar maiștrii ton 
Goncea, Gheorghe Rusu și 
Traian Jacotă au fost a- 
tenționați pentru faptul eă 
nu își realizează corespun
zător atribuțiile ce le revin. 
De asemenea, maistrul Ioan 
Șarpe a fost retrogradat 
pe timp de 3 luni pentru 
nemdcpi’inirea sarcinilor. 
In cadrul adunărilor gene
rale de partid, ședințelor 
de comitet și plenarelor 
au fost aduse critici aspre 
la adresa secretarilor orga
nizațiilor de partid Iosif 
Duck și Chiriae Cîrstocea 
care nu manifestă inițiati
vă și perseverență în rea
lizarea sarcinilor. Iar Cor
nel Muntean u a fost schim
bat din funcția de secretar 
al organizației de bază de 
la sectorul VIII A datorită 
slabei activități pe care a 
desfășura t-o.

La I. -M. Lonea există o 
situație necorespunzătoare 
și în riadul cadrelor teh
nico-inginerești, privind a-

producție. Dintr-un studiu 
întreprins la nivelul co
mitetului de partid rezultă 
că nu toate cadrele/ țehni- 
co-inginerești respectă pro
gramarea pe care o au sta
bilită pentru intrarea în 
subteran. Mai mult decî'tatît 
unele cadre dovedesc indis
ciplină în, realizarea sarci
nilor (subinginer Dumitru 
Nicolae), lipsesc nemotivat 

(ing. Ion 
Ion 

toți fiind sancțio- 
linie administrativă 
aceste atitudini no

bri de partid sancționați 
pe linie administrativă doar 
4 au fost sancționați pe li
nie de partid.

— Sin tem conștienți că 
trebuie ' să întărim și mai 
mult exigența, combativi
tatea față de cei care 
n-au o atitudine înaintată 
față de muncă, sublinia 

. tovarășul Andrei Colda, 
secretarul comitetului, de 
partid și președintele 
C.O.M. Am purtat discuții 
foarte serioase eu 
comitetului, cu 
sectoare, .maiștrii, 
brigadă pentru a 
sur; de întronare 
discipline ferme 
compartimentele și sectoa
rele de. activitate.

Intr-adevăr, o parte din 
aceste măsuri au și început 
să se vadă. Organizațiile 
de partid urmăresc eu 
ma; multă atenție situația 

fiecare

membrii 
șefii de 
șefii de 
lua mă- 

a unei 
în toate

Vedere spre preparația (.'oroești. Foto : I. LEONARD

Ritmicitatea
• (Urmare din pag, 1)

realizărilor

Vacanța
(Urmare din pag. 0

de iarnă

de la serviciu
Ji-anu și subinginer 
Sanda) 
iiați pe 
pentru 
gative.

Față 
teri de 
a vieții de comunist,

de asemenea aba
le etică muncii Și

.. __ .....1.., co
mitetul de partid, organi
zațiile de sindicat și U.T.C. 
au folosit diverse 
și forme ca : 
muncitorească", 
obștei", ..Sfatul

metode 
.Dirigenția 
„Judecata 
omeniei", 

emisiuni la stația de radio
amplificare, ediții la gaze
tele de perete etc., prin 
care , s-a luat atitudine 
combativă împotriva celor 
care nu respectă ordinea 
și disciplina. Ceea ce este 
adevărat însă e faptul că 
comitetul de partid n-a în
treprins măsuri ferme, de 
sancționare a-torâ a tuturor 
celor care încalcă ordi
nea Și disciplina. Astfel, 

în acest an. din 58 de inem-

disciplinară pe 
sector, la fiecare loc de 
muncă. Cei care absen
tează de Ia serviciu, sînt 
chemați în fața 
organizațiilor de 
stă de vorbă cu 
treprind măsuri 
Totodată, a fost, pusă la 
punct propaganda vizuală 
— gazete, panouri, lozinci 
cu un conținut concret — 
care au menirea de a 
populariza atît aspectele 
■pozitive cît și cele nega
tive.

Mai sînt c-îteva zile pînă 
la sfîrșitwl anului, timp in 
care la I. M. Lonea trebuie 
întreprinse măsuri ferme 
pentru întărirea ordinii și 
disciplinei, pentru forma
rea unei ațitudin; înaintate 
fală de muncă. în așa fei 
inert din prime lună a a- 
nului 1979 să se asigure 
toate condițiile nentru în
deplinirea ritmică a sarci
nilor de plan.

birourilor 
bază, se 

ci, se In
operative.

Marcu Androne, reușim să 
primim răspuns la între
bările Pe care i le-am a- 
dresat.

— Tovarășe inginer șef, 
Ion Mîrlogeanu, realizările 
lunii decembrie, la zi, sînt, 
în general vorbind, bune. 
Spun în general, pentru că 
ritmicitatea realizărilor zil
nice 
sînt 
ții?

inginer șef. 
ritmicitate, 
decembrie 

cauzele

lasă de dorit. Care 
cauzele neritmicită-

— Cea mai importantă 
cauză, a fost' și este încă 
lipsa vagoanelor C.F.R. 
(în prima decadă a lunii 
— zj de zi, din lipsa va
goanelor extracția a fost 
oprită între o oră și 20 de 
minute și 7 ore și 53 de 
minute — aproape 
schimb și jumătate
Dar avem și noi proble
mele noastre. Nu am reușit 
0 aprovizionare yitaieă a 
brigăzilor cu material lem
nos. Dacă I.U.M.P. s-ar fi 
ținut de euvînt și ne ter
mina la 
culantă 
tru, am 
z ion a re 
făcut și

un
n.r.).

culturij și educației tinere
tului școlar din municipiu 
vor fi străbătute de patru 
jdej cărora le sînt subor
donate activitățile orien
tate spre educația rnoral- 
politieă, dragostea și pre
țuirea față de muncă și 
valorile ei ,stimularea cre
ativității cultural-artistics

Sub genericul 
cu mîndrie 
mîine vor avea loc întîl- 
niri ale activelor pionie
rești și U.T.C. cu activiști 
de partid și de stat, ur
mate de o sesiune de co
municări, cu tema „Edu
carea prin muncă Și pen
tru muncă, element impor
tant în formarea pentru 
viață a tinerei generații", 
susținute de elevi, expri- 
mînd,. în Conținut, o ati
tudine actuală, pornită din 
convingeri, autoanalizată 
în componentele psiholo
gice și sociale de tineretul 
Văii Jiului. “ 
preocupările 
școlar de a fi prezent în 
viața Văii Jiului, acțiunile 
de ordin cultural-artistic 
vor fi deosebit de atrac
tive, diferențiate tematic, 
organizate cu fantezia ca
racteristică vîrstei copiilor, 
în fiecare din aceste zile 
vor avea loc spectacole te
matice (care vor reunț for
mațiile în care copiii își 
exprimă cu talent și mare 
sinceritate existența ferici
tă de azi), expoziții (lu
crări ale cercurilor tehni- 
co-aplicative din școli și 
case ale pionierilor, de 
artă plastică și fotografii), 
cele mai multe organizate, 
în semn de prețuire pen
tru mineri, în sălile de 
apel ale minelor. Vacanța

manifestăritor sportive. 
„Raportăm 
partidului"

Completînd 
tineretului

de iarnă va fi bogată în 
acțiuni și pe planul spor
tului ; vor avea loc compe
tiții de schi și săniuș („O- 
limpiada albă a Văii Jiu
lui"), handbal,. volei, te
nis de masă sau șah.

In toată perioada vacan
ței de iarnă, pionierii și 
elevii din Valea Jiului 
vor avea posibilitatea să 
ia parte —- în urma unor 
sondaje menite să stabi
lească. zone de preferințe 
și interes la drumeții, 
excursii . și vizite sau la 
tabere de odihnă și recon- 
fortare fizică (numeroși 
copii își vor 
parte a vacanței la caba
nele Cîtripu lui Neag. Voie
vodul, \Straja, Vulcan, 

/ Lunca Florii, Rusu etc.). 
Potrivit unei tradiții pe 
care ani preluat-o de la 
antecesori, în ultimele 
zile ale acestui an calen
daristic vor fi organizate 
carnavaluriile „Fulgilor de 
nea“ și urările „PIugiușoru
lui" pe care capiii colecti
velor de muncă le vor face 
la întreprinderile care pa
tronează școlile.

Perioada vacanței 
iarnă' cuprinde totodată 
serbările „Pomului de iar
nă" și a'te activități orga
nizate de școli. • al căror 
grad de interes, deci și de 
participare, va fi propor
țional cu preocupările de 
cunoaștere a copiilor și cu 
diversitatea acțiunilor a- 
decvate vîrstei și posibili
tăților lor de receptare. în 
esență, programul pentru 
vacanța de iarnă cuprinde 
diverse acțiuni destinate 
unui scop unic : educația 
elevilor Dfin intermediul 
tinor activități menite să-i 
stimuleze spre petrecerea 
plăcută, odihnitoare și pro
fitabilă fizic și intelectual 
a acestor zile de iarnă.

Valcriu COANDRAȘ
.....

(numeroși 
petrece o

Un
„Tricotaje" din Petroșani.

magazin bine aranjat si aprovizionat : nr. 10 
Foto : O GHEORGHE

euvînt și ne
timp colivia bas- 

pentru puțul cen- 
fi reușit o aprovi- 
ritsnică și am fi 
o economie de 

aproximativ 10 posturi de 
la suprafață.

— Aceeași cauză a con- 
nerealizarea pia- 
lucrările de pre-

dus și Ia 
nu lui la 
gătire ?

— Nu. 
urmă față 
pentru că 
nu au fost 
pregătirea straielor subțiri 
la sectarul I în.blocul Q — 
nu erau urgente nici pen
tru luna decembrie și nici 
pentru anul viitor. De aceea 
ne-am axat pe pregătirea 
stratului 3.

—■ Am înțeles bine ? Ne- 
realizarea a 614,6 ml la 
pregătiri în acest an nu vă

Am rămas in 
de preliminar 
lucrările care 
executate —

afectează producția Junii 
decembrie și nici a anului 
viitor ?

— Exact. Producția nu 
va fi afectată.

— Tovarășe 
să revenim Ia 
Pentru luna
ne-ați prezentat 
neritmicității, dar care au 
fost aceste cauze în lunile 
precedente — octombrie șj 
noiembrie — pentru că, in 
mod deosebit, la început 
de lună sînt înregistrate 
cele mai scăzute realizări.

— S-a întîniplat ca Ia 
început de lună să avem 
necazuri eu fluxul de 
transport.:

— Și numai la început 
de lună ?

— Așa a fost. Am avut 
ghinion, mai ales cu ban
da nr. 3. Dar și mobiliza
rea colectivului a fost mat 
slabă la început de lună. 
A lăsat de dorit.

— Cu toate realizările 
bune obținute, în luna de
cembrie nu v-ațî ridicat 
încă Ia nivelul producției 
medii zilnice planificate 
pentru anul viitor.

— Față de producția 
medie zilnică a întregului 
an avem nerealizări. : dar 
nroducția nu este liniară. 
Producția medie zilnică 
obținută în luna decembrie 
este superioară sarcinilor 
zilnice planificate pentru 
trimestru] I al anului 1979 
cu 30 de tone. Dar sîntem 
pregătiți chiar pentru a 
prelua .producția trimestru
lui II și în continuare.

Prin măsurile luate pro-/', 
ducția lunii decembrie va 
fi superioară planului, iar 

Mn primele luni ale anului 
. 1979, ca de altfel și în ce

lelalte, nu avem motive să 
nu ne realizăm sarcinile 
planificate.

Prin, urmare și la I. M. Petrila stat create toate 
condițiile, după afirmațiile inginerului șef al minei, 
pentru realizarea Și depășirea planului pe luna de
cembrie și pentru preluarea din mers a producției 
anului viitor. 'x ■ z ■ ■ ■ ■ .

în
în cadrul acțiunilor -de 

prevenire a evenimentelor 
rutiere care sînt favorizate 
în acest sezon de condi
țiile atmosferice nefavora
bile — polei, mîzgă, zăpa
dă,' vizibilitate redusă. In
spectoratul Generai al 
Miliției — Direcția Circu
lație —. împreună Cu or
ganele de administrare a 
drumurilor publice au luat 
măsura ca, pe anumite 
sectoare de șosele și străzi 
cu condiții deosebire de 
circulație, să introducă, cu 
caracter temporar sau ge
neral, restricții 
Aceste limitări 
dere faptul .că 
neadaptarea ei 
țiile de drum, ■ 
atmosferice sînt 
cauză a accidentelor grave.

Pornind de la rezultatele 
unor studii, din care re
zultă că restricțiile de vi
teză au un rol însemnat

de viteză, 
.au in 
viteza sau 
la eondi- 
trafic sau 

. principala

atentia conducătorilor auto
»

în reducerea numărului de etății .sectorului respectiv 
accidente, s-a luat măsura de drum.
ea pe unele drumuri și 
străzi ce prezintă curbe cu 
rază: redusă, declivități 
mari, puncte de denivelări 
sau - degradări ale părții 
carosabile (inclusiv supra
fețe de ruiare alunecoase), 
sau în zona unor poduri 
și pasaje să se introducă 
indicatoare mobile de li
mitare a vitezei. Acestea 
sînt instalate pe trepiede, 
au dimensiuni mari și sînt 
prevăzute cu folie 
torizantă pentru a 
în mod deosebit 
conducătorilor auto' 
punctului periculos 
pectiv

De asemenea, au mai 
fost instalate indicatoare 
fixe de limitare a vitezei, 
în unele cazuri repetate și 
pe partea stingă, pentru a 
atrage atenția conducători
lor auto asupra periculozi-

refiec- 
a trage 

atenția 
asupra 

res-

Tot în Scopul prevenirii 
accidentelor rutiere, se u- 
tilizează inscripționarea pe 
asfalt, cu vopsea albă, a 
limităfij vitezei, iar pe 
porțiunile unde există po
sibilitatea apariției ceții se 
va folosi și semnalizarea 
prin indicatorul „Alte pe
ricole", suplimentat : de o 
tăbliță cu nscriptia „Cea
tă". '

Organele de miliție re
comandă din nou ca în a- 
cest sezon posesorii de 
autovehicule să acorde o 
atenție deosebită stării și 
presiunii anvelopelor, bu
nei funcționări a ștergătoa- 
relor și instalațiilor de în- 
eâlzire a parbrizelor. reglă
rii eorespunzătaăre a faru
rilor și sistemului de frî- 
nare pentru a preîntîmpî- 
na pericolul derapajelor.

(Ăgerpres).

De la Direcția 
drumurilor

Direcția drumurilor din 
M i n is.ter ul Tr ansport u r ilor 
și Telecomunicațiilor infor
mează că, datorită unor lu
crări la viaductul peste 
Cerna, la Orșova, pe DN 6 
Drobeta-Turnu Severin — 
Orșova, km 363 plus 543, 
s-a instituit restricție de 
tonaj de 17 tone greutate 
totală. Circulația în tranzit 
a celorlalte categorii de 
autovehicule se face pe ur
mătoarele rute ocolitoare l 
Filîaș; — Tg. Jiu — Petro
șani — Hațeg — Caran
sebeș, traseu în întregime 
modernizat.

Din zona Drobeta-Turnu 
Severin se mai poate uti
liza ruta prin Motru — Că
tunele ■— Baia de Aramă 
— Băile' Herculane, traseu 
ce cuprinde și sectoare de 
drumuri pietruite. -
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Echipa tinde tot mai mult
să felină g

‘ Echipa de lăcătuși con
dusă de Andrei Drotzinger 

j de la secția de întreținere 
| a Preparației cărbunelui 

Lupeni Sg recomandă 
prin succesele cu 
care acești oameni 
s-®u înscris continuu, as
cendent pe calea afirmă
rii. „La început -— îmi 
spunea șeful de echipă 
— lucrările pe cane le e- 
xecutam nu erau de mare 
■anvergură, aveam lucrări 
de tehnicitate redusă.
Nici rezultatele noastre 
nu frapau pe nimeni. Cu 
timpul, cu eforturi și per
severență arh depășit me
diocritatea, ne-am ridicat 
în fruntea altor echipe. 
Am ciștigat încrederea

■ colectivului; -echipei noas- 
î tie i s-au încredințat lu

crări tot mai complexe. 
Acum formația noastră 
cuprinde opt oameni. A- 
vînd în echipă meseriași 
de nădejde ca Romică 
Tudose. care este și se
cretarul organizației
U.T.C. din întreprindere, 
Carol Jozsa, Gheorghe 
Saroși, Vasile Vochescu,

„îamilie“
-Petre Pieptenar, Ștefan 
Tonț, sudorul echipei și 
Eva Kirner pot să spun 
că sînt pe cale de a re
aliza o adevărată familie 
muncitorească. Cu acești 
oameni pot să-mi asum 
răspunderea efectuării 
mai -multor lucrări deoda
tă și din cele mai preten
țioase “.

E c h j p a lucrează 
în momentul de față la 
repararea l * n ,i e i a 
doua de spălare*, avînd 
ea termen de realizare 
sfirșitd lunii decembrie, 
dată care, așa cum ne a- 
sigură comunistul Andrei 
Diwtztnger, va fi devan
sată.

De lucru este întotdea
una mult pentru echipa 
lui Drotzinger ; oamenii 
ei rămân deseori peste 
program, atunci cînd ne
voile producției o cer. Ce-i 
animă pe. acești oameni ? 
Aceeași dorință comună 
— satisfacția de a-și în
deplini cu cinste datoria 
în folosul societății.

Alexandru TATAR

Echipa de lăcătuși 
condusă de Andrei Droi- 
zinger reparînd cupe 
de elevator.

Foto ; Gh. OLTEANU

R e g r
Vasile Auipi se așeză 

tăcut. Părea obosit. în’ul
tim® vreme, ’ simțea un 
fel de silă cînd se întor
cea de la lucru și asta nu
mai din pricina lui Avră
muț. „Bun băiat, își zise 
el, și de nădejde". în .ace
eași clipă, Avrămuț fu a- 
nunțat să meargă Ia strun
gul mare. Alupj rămase 
surprins. Pînă mai zilele 
trecute, numai el era che
mat să facă reparațiile. Și 
acum... _Așa, dintr-odată '... 
Descumpănit, privi lung în 
urma celuilalt și se întris
ta. Frămîntarea în suflet 
îi creștea : „Se vede că tot 
am trecut pe planul al 
doilea". Luîndu-și geanta 
cu scule porni spre ateli
erul de construcții meta
lice unde fusese chemat în
tre timp. . ■

Totuși trecu pe lingă 
strung. Avrămuț, ocupat 
cu lucrul, nu-1 observă. 
„Ui.te-1, că nici nu mă 
bagă-n scamă", constată, și 
strecură în geantă o piesă,

Vrednici ani, măsurați 
in

din pag. 0fU r mare

șim și la o bere. Are 
unul vreo nevoie, ceilalți 
îi sar în ajutor. Nu de
mult voiam să-mi cumpăr 
mobilă nouă. Nu-mi ajun
geau banii. M-am dus- la 
Iile, mi-a pus în palmă 
1 000 de lei și mi-a urat 
s-o stăpînesc sănătos. 
Bineînțeles că j-am res
tituit la vreme. Sîntem- 
doar oameni de cuvînt.

Schimbul II intră re- 
rppede în ritm. Așa îi 
știe de două luni, de cînd 
lucrează cu ei șeful nou
lui raion, inginerul. Va
sile Popescu. In noiem
brie au atins o cifră re
cord — 45 ml betonări,
plus 9 ml săpări. Coefi
cient de realizare a nor
mei — 1,5. „Kau" pe care 
îl atîng adesea. Deocam
dată, doar lopețile le 
sînt „mecanizate". Dar le 
e deja în pregătire o 
combină modernă de îna
intare. Atunci să vezi 
avansări !...

Vorbesc puțin oamenii

e t u 1
luată de jos eu fereală,

■apoi spuse :
— Măi, Avrămuț. Eu mă 

duc la. „constructori". După 
ce ești gata, vino și tu.

Termânînd reparația, 
Alupi aprinse o țigară. 
„Dacă Avrămuț nu vine — 
și-a făcut el socoteala — 
asta înseamnă că n-a găsit 
leacul. Lipsa ventilului 
n-o poate găsi oricine". Iși 
pipăi geanta. Avea o sa
tisfacție, nu era deplină, 
ci numai așa, ca o amă
gire ușoară...

Aruncă brusc țigara și 
plecă grăbit spre strungul 
unde lucra Avrămuț, Văzu 
de departe cum cuțitul 
mușca din metal și pe tî- 
nărul lăcătuș zîmbind. Un 
val de rușine îi străbătu 
ființa și, coborîndu-și ochii, 
trecu mai departe, cu 
senzația că îi lipsește ceva. 
„Uite, mă Vasile, mă, cum 
te poți păta uneori !"....
Dumitru Dem IONAȘCU

kilometri
luj Mirceă Secrieru. Poate 
Constantin Căpriță 0 fi 
mai slobod la limbă, e 
doar secretarul ' organiza
ției pe sector. Nu-1 întîl- 
nesc însă pe tînărui șef 
de schimb, ortacii lui 
intră seara. L-aș întreba 
dacă e mulțumit de mun
ca lui, de cîștig. Ingine
rul Popescu îmi ghicește 
gîndurile, cu ajutorul to- 
pografului Traian Pop și 
normatoruliuî Schwartz, 
îmi oferă câteva cifre e- 
ditfieatoare. Planul valo
ric, pe primul lor tri
mestru de activitate ' în 
cadrul raionului a fost 
depășit cu 1 400 000 lei. 
Cei 16' ortaci, opt mem
bri de partid, 6 uteciști, 
puternicul nucleu de co
muniști și uteciști din 
formația de lucru — a- 
ceasta constituie explica
ția maturității cu care 
își îndeplinesc sarcinile 
încredințate, și ceilalți 
a-u retribuții cu mult mă; 
mari decît cele de bază. 
Spre exemplu, Secrieru a 
ciștigat în octombrie și

I Păslrind tradiția familiei
: Legătura cu mina a însemnat pentru Traian Sav, s
i figurant topograf la sectorul I al I. M. DSlja, res- | 
fpectarea unei „convenții nescrise", lăsată din tată în | 
f fiu în familia sa — aceea de a conținu® tradiția me- | 
țseriej de miner. « |
i Așa se face că după terminarea liceului, la | 
ț virata cînd trebuia să-și hotărască viitorul, în iulie | 
j 1975, T. Sav s-a prezentat la mina Dîlja cu intenția 1 
ide a-și împlini idealurile. i
j Prima zi cînd a făcut cunoștință cu mina i-a | 
î rămas neștearsă în amintire, ca de altfel și imagi- | 
; nea renumitului șef de brigadă Sidorov, omul de la | 
; care a învățat meserie, și multe alte lucruri fru- I 
imoase despre muncă, despre viață. |
î După eîteva momente de meditație, schițează un | 
Îzîmbet modest și începe să ne spună : „Am lucrat | 
i un an în brigada lui Sidorov, după care am fost | 
[transferat la serviciul topografie al minei. Paralel | 
I cu producția m-am dedicat învățăturii, așa că în pre- |
■ zent sînt student în anul II la subingineri, secția ex- :
jploatăi'î miniere". |
i Ce proiecte de viitor are actualul figurant topo- | 
: graf — în devenire subinginer minier ? „Aștept cu j 
; nerăbdare terminarea facultății, ne-a mai declarat f 
;Traian Sav. Și atunci voi putea contribui, alături ..de, i 
’mineri, de acești minunați oameni ai adâncurilor, la |
■ creșterea rodniciei muncii lor". |
j Emil DEMIAN j

noiembrie mai mult de 
10 200 lei, ajutorul mi
nier Vasile Șerban —• 
9 387, vagonetarul Cons
tantin G h j g a —-
8 065, la fel și Cons- 
stantin ‘Căpriță, Dumitriu, : 
Mocanu,' Piroșea și cei- j 
lalți. Or, cînd meritele 3 
îți sînt recunoscute ți-e E 
mai mare dragul să mun
cești. j

îmi iau rămas bun de 
la Mirce.a Secrieru și de 
la ortacii săi. Știu că, 
anul viitor, tot pe vre
mea asta, îmi va fi mai 
greu să ajung la ei. Va 
trebui să străbat în plus 
cel puțin 1 kilometru de 
galerie, săpată și zidită 
de ei. Spre viitoarea 
mină Iscroni. Și sînt si
gur eă distanța va fi și 
mai lungă. Intră, doar, în 
funcțiune combina. Mă 
gîndesc că nu-i voi mai 
reîntâlni pînă la Revelion, 
așa că, acum, în preaj
ma sărbătorilor de iarnă, 
le urez „La multi ani !“.

— La mulți... kilometri, 
îmi răspund ei, în cor.

W-VAW<VAVW/AVAVAW.V?.W«VW/,WA\WAWAWAV.y.WAV.V.W.VW
ăpitanul soarbe alene 

ț cafeaua,- e foarte
• obosit, a fost azi 

noapte de. serviciu, m-a aș
teptat însă cu gîndul de 
a-ini comunica tristul epi
log a! unei afaceri cu ca
fea. îmi reamintesc cum 
au intrat pe „fir" lucrăto
rii de miliție. — „Afacerea" 
mergea strună, "greu de di
buit tenebroasele e; de
desubturi. Există însă 
multi oameni cinstiți, care 
nu îngăduie unor indivizi 
să se înfrupte din buzu
narul obștei, nu-i lasă să-și 
satisfacă lacomele pofte de 
a duce un trai pe- pictor 
mare, ca-n poveștile cu na
babii indieni. Din păciate, 
de această dată nu este 
vorba de o poveste, ci de 
reale infracțiuni, juriștii 
susțin ideea unui adevărat 
concurs de infracțiuni, nti- 
mite delapidare, creare de 
plusuri, fals intelectual și. 
dia nou, delapidare.

rasă grea trebuie să 
aibă Mihai Preda, 
iși ziceau vecinii și 

cunoscuții săi. Nevasta — 
cooperatoare, patru copii, 
destul de mici, ca lucrător 
gestionar la secția de pră
jit cafea a sucursalei 
l.C.R.A. din Petroșani nu 
avea o retribuție prea 
mare. Se și . mirau toto
dată, ’Cu atîtea greutăți și 
totuși își cumpărase un 
autoturism „Dacia" era vă

zut deseori ta chefuri, în 
postură de galanton, la bu
fetul „Oltul". Să fi primit, 
peste noapte, o moștenire ?

n jnventaj- inopinat 
a dezvăluit destule 
matrapazlîeuri la u

nitatea I.C.S.A. — A.P. nr. 
•37 din Lonea. Intre care 
și o cantitate însemnată de 
cafea, neînregistrată în 
actele contabile. Gestiona
ra Maria Tănase ajunge 
în instanță (am scris ia 
vreme despre acest caz), 
recunoaște împreună cu 
angajatul ei „personal" că 
a primit, bineînțeles fără 
•avize de expediție, canti
tăți însemnate de cafea 
verde s.aii prăjită, de la T9 
pînă la 90 kg. mai multe 
transporturi fiind făcute 
cu... sacul și sacoșa. De ta 
«ne ? De la Mihai Preda, 
.gestionarul de la secția de 
prăjit cafea. Dar de înde 
aiîtea plusuri ?

b nventarul din 4 6 ia- 
■ ntiaric se . soldează 

cu rezultate alar
mante - un plus de 53,â(W 
kg cafea. Să f; avut Minai 
Preda o plantație proprie 
de arbori de ca
fea ? Ipoteza ea d e, 
știți și dumneavoastră, 
obârșia cafele' se află pe 
lîngă trop.co, Mihai Preda 
nu avea nici rude ultrage- 
neroase în Brazilia sau în 
altă țară exportatoare de 

cafea. Se caută probe, a- 
pare un plus de saci,, se 
dezvăluie o treabă încîlcită 
.cu 362 kg cafea, pe care 
gestionarul le primise de 
la depozit, dar, în ciuda 
mărturiilor colegilor de 
munca, zicea că n-au ajuns 
în gestiunea lui. Apoi re

cunoaște. Neagă totuși că 
ar fi vinovat. Deși numai 
cu un certificat de absol
vire a 7 clase, demonstrea
ză veleități superioare, de . 
intelectual. Adică, profitînl 
d« atitudinea de gură- 
cască a unor lucrători, 
comit? un... fals intelectu
al. în final, cercetările sta
bilesc un plus, la prețul 
vechi al -cafelei de 53 899 
iei.

Miiiai Preda nu lucra, 
afirmăm încă „ dată, 
in mijlocul unei 
plantații de cafea Avea, 

subalterni, avea și o șefă 
a sucursalei. Șefa aceasta 
trebuia să urmărească cum 

își face datoria. Apoi șefa 
aceasta avea și ea, ta rîn- 
dul ei, alți șefi, între care, 
pînă la 1 septembrie 1977, 
pe directorul fostei între
prinderi comerciale de ali
mentație. Care și -el, la 
rîndul lui, avea niște înda
toriri... Mihai Preda pră

jea într-una la cafea. O 
treabă simplă! Cafeaua tre
buia să aibă un coeficient 
de umiditate de 3 la sută. 
Coeficientul se verifica cu 
ajutorul unor analize de 
laborator: Nb în fiecare zi, 
nu pentru fiecare „șarjă", 
ci, așa prin sondaj. Dacă... 
da, dacă peste cafeaua pră
jită ai arunca apă, nu s-ar 
eti.nbaște ar fi absorbită 
imediat E drept, coefici
entul le umiditate ar urca 
vertiginos. Și cum unii lu
crători se prezintă Ia ser
viciu „legați la ochi", poate 
nil se Observă. Laboranta, 
o femeie cinstită, a .atras 
atenția factorilor de răs

pundere, a întocmit și re
ferate, cum că „prăjitul" 
cafelei nu este un lucru 
prea curat, analizele de
monstrează convingător. 
Șefa sucursalei și ceilalți 
șefi maj mari ca e'a se fac 
a nu vede, abia în decem
brie 1977 îi trimit lui Mi
hai Preda o adresă Dentru 
întocmirea actelor de 
transformare a cafelei 
înainte de prăjite. „Expe
riența" și „meseria" lui 
Mihai Preda dădea roade. 
Calcula cu minuțiozitate 
plusurile de cafea, pe care 
le valorifica eu promptitu
dine prin unitatea comer
cială amintită din Lonea. 
și nu oricum. La 165 lei 
kilogramul de cafea, preț 
cam... piperat.

Preocupat mai mult să 
obțină venituri ilicite, să 
sustragă din averea sta
tului, să-și înșele colegii 
de muncă și, -prin ei, clfen- 
ții, Mihai Preda, cu sim
țul măsurii diminuat, a 
uitat de responsabilitatea 
sa ca om, ca tată a 4 co
pii. Credea .că 0 să mear
gă ta infinit cu astfel de 
„combinații" de retortă. 
Urciorul, vorba româneas
că. nu merge de multe ori 
ta apă. La fel și afacerile 
pe scama averii obștești. 
Prăjind, altfel decît se cu

vine cafeaua, umflîndu-.și 
pentru o vreme buzunarele 
cu bani nemunciți, Mihai 
Preda s-a.,, prăjit. Acum 
dă- seamă în fața legii, 
pentru ce a făcut,, pentru 
vina de a fi încercat astfel 
de căi de chivernisire...

răpitanul de miliție 
abandonează cafeaua 
răcită de mult. E 

vremea să se ducă 1a cul
care. Aruncă o privire a- 
supra zațului. Și eu îi zic 
căpitanului :

— Rece, parcă nu are 
același gust. Dar cel puțin 
acum știm că înainte de a 
ajunge în ceașcă, umidita
tea cafelei a fost cea nor
mală, adică de 3 la sută.

Omul în uniformă mă 
aprobă, din cap, în vreme 
ce eu aaă gîndesc la copiii 
lui Mihai Preda. rămașii 
pentru s vreme, fără spri
jin material și moral. Dfa 
vina, cu .premeditare, ta fe-> 
tălui lor. Care a acționai, 
în dorința de a se îmbogăți 
subit, fără muncă, fanpoa 
triva tor...

Ion VULPE, 
cu sprijinul 

căpitanului de miliție 
Stelian CORBEANU
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al Oamenilor Muncii FILME

• (Urmare din pag. I)

menilor Muncii din indus
trie, construcții și trans
porturi pg perioada decem
brie 1978 — decembrie
1979.

Pe marginea documente
lor înscrise la ordinea de 
zi a plenarei a11 luat c’.i- 
vintul tovarășii Mircea Bal- 
tazescu, maistru principal 
la întreprinderea minieră 
„Vulcan", Gheorghe Radu
lescu. director'general „al 
Ccntrglci . industriale de 
metale neferoase Slatina, 
Traian Berbecâș, lăcătuș la 
întreprinderea de vagoane 
Arad, Mihail Florescu, mi
nistrul industriei chimice, 
Irina Szabo, filatoare la 
întreprinderea textilă „Ol
tul" — Sfîntu Gheorghe, 

Gheorghe Marinescu, direc
tor la Trustul de construc
ții industriale București, 
Roman Lupâș, maistru la 
întreprinderea de transpor
turi auto Cluj, Romulus Țe- 
cheră, director general al 
Centralei industriale de 
producere a energiei elec
trice și termice, Petre La
zar. maistru foraj, Trustul 
de -petrol Moinești, județul 
Bacău, Traian Șchiopu, 
maistru principal la Com
binatul de lianți și male- 
terial refractar Turda. So
fia Klein, muncitoare fila
toare la întreprinderea tex
tilă Cisnădie — Sibiu. Flo
rian Giurcă, maistru oțe- 
lar la Combinatul siderur
gic Hunedoara, Vasile Sta- 
nimir. muncitor construe- ' 
tor la Șantierul naval Ga
lați. Ion Nicolescu, prim- 
adjuncț al 
transporturilor și 
municațiilor.
Roșu, adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor 
de mașini, Martin Nagy, 
sef echipă la Combinatul 
■r'himlc Țîrnăveni-, Viorel

ministrului 
teleoo-

Alexandru

Ștefăneșcu,: ■ președintele 
Comitetului Uniunii sindi
catelor din metalurgie și 
construcții de mașini, Mi
hai. Hîrjeu, secretar al Co
mitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, 
Aurel Răican, șeful Depar
tamentului aviației civile, 
Trandafir Cocirlă, minis
tru.! energiei electrice.

Plenara a dezbătut 
larg activitatea desfășurată 
de organele de conducere 
colectivă ale centralelor in
dustriale și întreprinderi
lor în anul 1978. modul în 
care au fost asigurate con
dițiilor pentru'' realizarea 
planului de producție și 
angajamentelor suplimen
tare asumate de oamenii 
muncii în întrecerea so
cialistă pe anul 1979.

Evidențiind succesele. ob
ținute de oamenii muncii 
pe primii trei ani ai cinci
nalului, plenara a subli
niat că în centrul activită
ții organelor de conducere 
colectivă, a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor, 
a tuturor celor ce muncesc, 
fără deosebire de naționa
litate, trebuie să stea în
deplinirea în cele mai bu
ne condițiuni a prevederi
lor planului pe 1979 la toți 
indicatorii. S-a apreciat că 
trebuie luate măsurile ne
cesare pentru punerea în 
funcțiune, la termenele 
stabilite, a noilor obiec-, 
five economice, pentru rea
lizarea integrală a produc
ției fizice în sortimentele 
prevăzute în plan și la ni
velurile calitative cores
punzătoare.

Plenara a cerut consili
ilor- oamenilor muncii din 
toate unitățile economice 
să acorde o atenție deose
bită folosirii raționale, cu 
maximum de eficiență, a 
materiilor prime și mate
rialelor, reducerii cotisu-

pe

murilor de combustibil și 
energie, inclusiv prin a- 
doptarea de tehnologii noi 
care să determine o dimi
nuare simțitoare a consu
murilor.

Totodată, s-a relevat ne
cesitatea de a se lua mă
suri hotărîte pentru intro
ducerea mai rapidă în pro
ducție a cuceririlor științei, 
a rezultatelor pfercetării, a 
tehnologiilor moderne, con
diție esențială pentru creș
terea eficienței economice, 
reducerea cheltuielilor ma
teriale, sporirea producți- : 
vității muncii, pentru tre
cerea la o calitate nouă, 
superioară a întregii acti- 

' vită ți economice.
Plenara a subliniat im

portanța generalizării, în- 
cepînd cu anul 1979, a nou- 

. lui mecanism economic, a 
punerii Ia baza întregii ac
tivități economice a princi
piului autoconducerij mun
citorești și al auto-gestiunii, 
în vederea creșterii mai 
rapide a valorii nou crea
te, a venitului național, a- 
sigiirîndu-se astfel dezvol
tarea mai accelerată a 
forțelor de producție, cit 
și ’ridicarea 
trai material 
al întregului

Plenara a 
sitatea asigurării tuturor 
condițiilor pentru extinde
rea, în anul 1979, a redu
cerii săptămîni; de lucru, 
în acest scop vor fi luate 
toate măsurile tehnico-eco- 
nomice și organizatorice 
pentru buna desfășurare a 
producției și a muncii, pen
tru îndeplinirea în condi
ții de calitate a sarcinilor 
de producție.

Plenara a arătat că în
făptuirea exemplară a sar
cinilor stabilite de Congre
sul al Xl-lea și Conferin
ța Națională ale partidului 
privind dezvoltarea econo-

nivelului de 
și ■ spiritual 

popor.
relevat nece-

mlco-socială a‘- țai'iî ■ recla
mă perfecționarea conti
nuă a organizării, și con
ducerii- întregii activități, 
lărgirea democrației și 
participarea tot mai activă 
a oamenilor muncii la ac
tivitatea de conducere, 
creșterea rolului clasei 
muncitoare în toate orga
nismele de conducere co
lectivă. Aceasta impufțe, de 
asemenea, perfecționarea 
activității Consiliului Na
țional, a Biroului Execu
tiv, a tuturor consiliilor 
oamenilor muncii, pentru 
a-și îndeplini tot mai ' bi
ne rolul și răspunderile ce

Șile au în organizarea și 
desfășurarea activității- eco- 
nomico-sociale.

Plenara Consiliului 
ționai al Oamenilor Mun
cii a dat o înaltă aprecie
re activității neobosite des
fășurate de tovarășul 
Nieolae Ceaușescu în frun
tea partidului și. statului, 
contribuției sale fundamen
tale la elaborarea și în
făptuirea întregii politici 
interne Și externe :a Româ
niei socialiste, politică 
corespunde în cel 
înalt grad ’ ' .
preme ale patriei noastre 
socialistei: 
bunăstare, 
ale întregului popor. în cu- 
vîntu! lor, părticipanții la 
dezbateri au subliniat că 
activltaiea tovarășului 

Nieolae Ceaușescu consti
tuie un minunat exemplu 
de promovare eonseeventă 
a hotărîrilor Congresului
al XT-lea, a prevederilor
Programului partidului, de 
slujire devotată a interese
lor fundamentale ale popo
rului român și înfloririi 
României Socialiste, a cau
zei generale a socialismu- 1 
lui progresului social, des
tinderii și păcii în lume.

intereselor

Na-

ce 
mai 
su

aspirațiilo;- ele 
pace și progres

Plenai'a' Consiliului 
ționai al Oamenilor Muu- ■ 
cii și-a exprimat adeziu
nea unanimă țață de: acti
vitatea desfășurată de de
legația țării noastre, de 
secretarul general al par
tidului, președintele Repu
blicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nieolae

■ Ceaușescui 1-a Consfătuirea 
Comitetul;: 
tativ al 
pirite la 
Varșovia, 
brie a.c..
corespunde 
mandatului 
politicii interne și externe 
a partidului și statului nos-

■ tl-Ui;

Plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun
cii a reafirmat și cu acest 
prilej hotăfîrea neabătută 
a organelor de conducere 
colectivă a oamenilor mun
cii de a milita neobosit 

' sțrîns uniți în jurul parti
dului, al secretarului său 
generai, tovarășul Nieolae•- 
Ceaușescu, pentru înfăptui
rea exempiară a întregii 
politici interne și externe a 
partidului și statului nos
tru, pentru îndeplinirea in- 
cele mai bune condițiuni a 
planului pe 1979 și pe în
tregul cincinal, pefitru rea
lizarea Programului parti
dului de ridicare a patriei 
pe culmi tot mai înalte de 
bunăstare și progres.

Pafticipanții la plenară 
au aprobat, in unanimitate, 
documentele supuse dez
baterii. ' ;

în încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvîn- 
tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 

Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii.

.ii Politic Consul- 
statelor particî- 
Tratatul dă Ia 
din 22-23 noiem- 
apreciind că ea 

întru totul 
încredințat,

stele
în

PETROȘANI — 7 No
iembrie: înainte de' tă
cere; Republica : Corsa
rul ; Unirea :/ Gustul și I culoarea fericirii

PETRILA : Cu 
în păr și 'lacrimi 

|ochi ;
I LONEA : Cianura

I picătura de ploaie ;
ANTNOASA : Cei 

tru din fotografie ;
I VULCAN : Unde 
! e limpede și iarba 
[ de ;
I LUPEN1 — Cultural : 
i-Zbor mofbal ;

URICANI: Ghinionis- 
| tul.

I

■ ’ f 17,00 Telex.

I
I
I

și

pa

: apa 
e limpede și iarba ver-

TV

18,20

ru-
17,05 Teleșeoală.
17,25 Curs de limbă

să.
1.7.45 La volan —- emi

siune pentru con
ducătorii auto.
Reportaj pe glob : 
Antananarivo -~- 
la porțile Celor o 
mie de sate.
Mari ansambluri

' folclorice.
18,-10 Publicitate.
18.45 Consultații

dice.
Film serial pentru 
copii : S; nd bad
Marinarul. Episo
dul 17 — „Pecetea 
Iu; Solomon". 
Telej urnal.
Comentariu! zilei. 
Ora tineretului. 
Publicitate.

juri-

. 19,05

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

U.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

vv rv.cț- - 
Cînteoe 1 
hirasei î ’

I
I
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19,30
19,50
20,00
20,55
2.1,00. Teatru scurt: „Dru

mul spre fericire" 
de Dan Tărchijlă. 
Muzică populară. 
Telejurnal.

21.50
22,15

RADIO

Reuniunea Prezidiului R. S. F. Iugoslavia
Prezidiul a apreciat, du

pă cum informează agenția 
Taniug, că vizita se înscrie 
ca o contribuție la conso
lidarea în continuare a re
lațiilor bilaterale,. la pro
movarea une; cooperări in
ternaționale pe bază de e- 
gaiitate, precum și la lup
ta pentru apărarea păcii 
in lume.

BELGRAD 20 (Agerpreș). 
— La Belgrad a avut loc o 
reuni une a Prezi d i ului 
R.S.F. Iugoslavia.

în cadrul acestei reu
niuni, âu fost examinate și 
rezultatele vizitei de prie
tenie efectuate în Iugosla
via în zilele de 16 și 17 
noiembrie de tovarășul

Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului 

Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, la invitația to
varășului losip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugosla
via, președintele Uniunii 
Comuniștilor dine Iugosla
via.

Un raport 
al SWAPO

LONDRA 20 (Agerpreș). 
Un raport publicat la Lon
dra de Organizația Popo
rului din Africa de Sud- 
Vest .(SWAPO) relevă că 
pretinsa organizație politi
că din Namibia „Alianța 
Democratică Turnhalle" 
(D.T.A.), declarată „Cîști-. 
gătoare" in așa-zisele ale
geri organizate' de Pretoria, 

- intenționează să proclame 
în mod unilateral „indepen
dența" Namibiei, refuzînd 
organizarea de alegeri sub 
controlul O.N.U. Documen
tul difuzat de SWAPO — 
reprezentantul legitim al 
poporului din Namibia, re
cunoscut de O.N U. și 
O.U.A — subliniază că, în 
acest scop, s-au .intensifi
cat represiunile împotriva 

-. patrioților și a tuturor ce
lor ce se pronunță pentru 
o independență reală a ță
rii.

S.U.A. a respins cererea autorităților 
chiliene de a trimite observatori militari 

la granița cu Argentina
WASHINGTON 20 (Ager- 

pres). —• Departamentul de 
Stat al S.U.A. a anunțat 
că a respins-p cerere■ chilia
na ca observatori militari 
americani să fie trimiși în 
zona. Canalului: Beagle , — 
subiectul unei aprins... dis
pute de 
genți na 
vînt al 
de Stat,

frontieră cu Ar- 
Piirtătorul de eu- 

D apartamentul ui 
Tom. Reston,

POSTUL DE RADIO
RAN, citat de agenția As
sociated Press, a anunțat 
că numărul victimelor cu
tremurului de săptămîna 
trecută din sud-vestul ță
rii s-a 
murul 
300 de 
giunea
în apropierea orașelor Izeh 
și Masjed-e-Soleiman. La

mi
ca
Să

declarat că S.U.A. 
că este „rezonabil 
sonalul lor militar 
dislocat într-o zonă de 
flict potențial" dacă nu e- 
xistă în prealabil 
ăl ambelor părți

.alte națiuni sau 
ții -internaționale 
antrenate într-o 
acțiune.

cced 
por

fir 
con-

un acord 
și dacă 
organizâ
nd. sînt 
asemenea

Orientul
BEIRUT 20 (Agerpreș). 

— Aviația israeliană a 
bombardat miercuri după- 
amiază tabăra palestiniană 
de la Burj Esshimali din 
apropierea orașului-port 
Tyr, din sudul Libanului, 
precum și două localități 
Bourghulieh și Kassamieh, 
situate pe litoralul Mării 
Mediterane — relatează a- 
genția France Presse, ci
tind o sursă militară pales
tiniană..

Potrivit, primelor' esti
mări, 25 persoane au fost 
ucise sau rănite.

Nu se cunoaște numărul 
v i eti m e lor bo mbardamen- 
tuîuiî c uș-- ,

Corespondenții străini 
aflati la Nabatieh, .în sec
torul central al Libanului, 
informează că acest oraș 
și împrejurimile sale a'u 
fost supuse unui tir violent 
de artilerie tras de pe teri
toriul Israelului.

Mijlociu
TEL AVIV 20 (Agef- 

pres). — Avioane aparți- 
nînd forțelor aeriene mili
tare israelienc au. atacat 
miercuri la. prînz bazele 
palestiniene : din Liban — 
a anunțat, potrivit agenției 

................ , — un 
cuvînt militar

Associated Press, 
purtător de 
israelian.

Purtătorul 
precizat că 
bardate trei 
El Bourj, 
Burj Es-Shimali din sudul 
Libanului, după care avioa
nele s-au întors la bazele 
lor.

de cuvînt a 
au fost bom- 
baze : Dahar 
Kassamieh și

MICA PUBLICITATE

ridicat la 59. Cutre- 
a afectat aproape 
mici așezări din rc- 
munților Zagros,

epicentru, cutremurul a a- 
tiris 5,5 grade pe scara 
Richter.

MINIȘTRII AGRICUL
TURII AI C.E.E., întruniți 
marți la Bruxelles, au a- 
juns la un acord . privind

reforma Pieței comune a 
vinului. După cum relevă 
agenția France Presse, a- 
cordul a fost posibil dato
rită concesiilor reciproce, 
acceptate de Franța și Ita
lia, principalele țări pro
ducătoare de vin, din co- ' 
munitate. Acordul preconi
zează în esență o reformă 
structurală destinată . să 
împiedice producția de vi
nuri de calitate mediocră.

VÎND I.M.S., Timișan 
Petru, strada Mailat nr. 
20 Uricani. (791)

CUMPĂR, închiriez ga
raj în zona Roaită — Car- 
pati. Telefon 42365 Pădure. 
(792).

PIERDUT ecuson nr 406 
eliberat de B.A.T. Petro
șani. Se declară nul. (793)

5,00 Buletin de 
5,05 Ritmuri
6,00 Radioprogramul di
mineții. 7.00 Radiojur- 

8,00 Revista presei. 
Curierul melodiilor. 
Buletin de știri. 
Radiomagăzinul fe

meilor. 10,35 Interpreți 
ai șlagărului românesc. 
10.45 Atlas

I 11,1)0 Buletin, de .știri. 
11,05 Corul Combinatu
lui siderurgie Hunedoa
ra. 12,00 Buletin de știri. 
12,05 Din comoara 
clorului nostru. 1 
Repere interpretative. 
13,00 De la 1 ia 3. 15,00 
Tehnic-club, 16,00 Ra
diojurnal. 16,15 .( 
de Ioan D, Chirescu. 
16,25 Coordonate econo
mice. 16,40 Muzică 
populară. 17,00 Buletin 
de știri. 17,05 Semnifica
ții. 17,20 Muzică ușoară. * 
17,50 Piese, corale, 18,00 
Orele serii. 20.00 Uti eîn- I 
tec pentru satul meu. I 
20,30 Reflexele timpului. | 
20,40 Cadențe 
21,00 - ' ' 
21,05 Medalion 
Șerban. 21,30 Consem
nări. 22,00 O zi într-o 
oră. 23,00 Meloritm ’78. 
24.00 Buletin de știri. 
0,05—5,00 Non stop mu
zical nocturn.
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FABRICA DE P1INE DIN PETROȘANI

— strada Oltului nr. 30 -
vinde materiale de construcții din demolări.

Informații la telefon 43802

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, »lr Republicii, at. 90, telefoane 4 16«2 (secietarial), 4 24 64 țsec(li). lli‘a«UL i lipugcaHa Petroșani, R, p itHfcil, at. «7.


