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In secția prelucrări la rece a I.U.M, Petroșani, lăcătușii lone] Moraru, An
drei Faluvegy și Ion Gagy montează Un nou cadru pentru complexul meca
nizat, care în curînd va lua drumul subteranului.

Comandamente ale anului 1979

PROGRESUL TEHNIC ÎN MINELE VĂII JIULUI
presupune ca utilajele miniere proprii, 
de înaltă complexitate, să fie adaptate 

condițiilor locale de zăcămînt
— De pe ce platformă 

de realizări, din 1978, a 
preluat colectivul I.U.M.P. 
noile sarcini ?— în 1978 am depășit principalii indicatori valorici — plus 28 milioane , la producția marfă — în condițiile depășirii cu 21 la sută a nivelului planificat 
al productivității muncii, îneadrîndu-np în costurile de producție stabilite — am' îndeplinit noul indicator economico-financiar — valoarea producției ne-

Interviu cu ing. Gheorghe
OLARIU, directorul I.U.M.

Petroșani

te, iar planul de beneficii a foat, de asemenea, realizat.Față de aceste realizări, în 1979 urmează să creștem producția globală și marfă cu 46 și, respectiv, 28 la sută, iar valoarea producției nete cu 36 la su- ■
Din nouDupă o vacanță de a- proape trei săptămîni, petrecută de elevii Văii Jiului într-un mod reconfortant, plăcut și educativ, școlile cunosc din nou atmosfera atît de specifică procesului instructiv și formativ. Acest trimestru, care se desfășoară într-un nou an, 1979, este o etapă de mare importanță pentru cadrele didactice și miile de elevi din școlile municipiului, în accentuarea laturii modelatoare, în sporirea caracterului științific al învățămîntului, în legarea lui de problematica vieții politice și social- econ ornice. Orientat către modernizarea metodelor și procedeelor didactice, învățământul de toate gradele și profilele din Valea Jiului trebuie să urmărească îndeaproape calitatea cunoștințelor și a educației elevilor, sintetizată îndeosebi în momentul opțiunii școlare și profesionale a absolvenților claselor terminale. Acest nou trimestru a fost precedat și de cercurile pedagogice ah, cadrelor di-

tă. Din capul locului ne dăm seama că aceste creșteri impun mobilizarea totală a potențialului colectivului nostru, a capacităților de producție ale întreprinderii. Efortul de muncă, de organizare și de creație va trebui să fie cu atît mai substanțial cu cît au loc mari mutații calitativeîn structura producției fizice. De pildă, la fabricația de utilaje re, față de anul creșterea est,, de 50 la sută, în condițiile în care producția se înnoiește în proporție de 90 la sută, majoritatea mașinilor și uti-
minie- trecut,

ur- loc Convorbire consemnată de 
Anton HOFFMAN

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresata de Consiliul popular 

al județului Brâila tuturor consiliilor 
populare județene 

și al municipiului BucureștiPreocupați permanent de a Înfăptui în mod exemplar hotărîrile Congresului al Xl-lea Și Conferinței Naționale ale partidului, o- rientările și sarcinile trasate <1. tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, oamenii muncii din județul Brăila, în frunte cu comuniștii, au înscris în bilanțul celui de-al treilea an al cincinalului însemnate realizări în dezvoltarea economico-so- ciailă, buna gospodărire și înfrumusețare a tuturor localităților.în anul 1978, planul de investiții al Consiliului popular județean a fost depășit cu

12,2 la sută ; s-au dat în folosință 3 613 apartamente, a fost extinsă capacitatea poligonului de prefabricate pentru locuințe cu 10 000 mc, iar baza materială a învățămînbului s-a dezvoltat cu noi săli de clasă, locuri în. grădinițe, în internate și ateliere școlare. De asemenea, în această perioadă au fost date în folosință unități comerciale cu o suprafață de peste 15 000 mp, între care un magazin universal în municipiul Brăila.Prin contribuția bănească a populației au fost realizate numeroase lucrări e- d'i’litar-gospodărești sl so

ciale. S-a dezvoltat și: modernizat rețeaua rutieră, depășindu-se planul cu 10 la sută la îmbrăcăminți as- faltioe ușoare și cu 11,3 la sută la lucrări de întreținere a drumurilor împietriri te. Prin munca patriotică a cetățenilor s-au executat lucrări de gospodărire și înfrumusețare a localităților în valoare dc 321 milioane lei. în gospodărie, comunală, volumur de pro- ducție-prestații a fost depășit cu 10,5 milioane lei, iar prestările în construcții cu 7,3 la sută. Au fost atrase Ia bugetul local noi
• (Continuare în pag. a 4-a)

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresata de Consiliul popular 

al municipiului Suceava 
tuturor consiliilor populare

municipale și orășeneștimobilizați deai

la școalădactice — iar in zilele mătoare vor aveaconsiliile profesorale dp a- naliză a rezultatelor obținute de elevi —, modalitate de perfecționare profesională, de generalizare a experiențelor școlare care au dat rezultate cative superioare. ' trul al II-lea, de altfel că ■ întregul an școlar este o etapă a calității învăță- mînbului și educației. Importantei,» evenimente din viață poporului nostru — Congresul al Xll-lea al partidului, 120 de ani de la Unirea Principatelor mâne, a 35-a aniversare la istoricul act de la 23 August 1944 — trebuie stimuleze atît cadrele dactice cît și elevii la o activitate școlară superioară, fructuoasă în rezultate.în această dimineață geroasă, mij de elevi din Valea Jiului și-au pregătit ghiozdanele — săniuțele, patinele Și schiurile se vor odihni o parte din zi — și pornesc din nou la școală ; începe trimestrul al II-lea.

(Continuare iu pag. a ‘i-a)

Puternic hotărîrile Congresului Xl-lea și Conferinței Naționale ale partidului, de chemările insuflețitoarp a- dresate întregului popor de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii' muncii suceveni au obținut rezultate remarcabile în îndeplinirea obiectivelor ce le-au revenit în dezvoltarea accelerată economică și socială a municipiului.Planul producției industriale în profil teritorial, pe primii 3 ani ai cincinalului, a fost îndeplinit cu 55 zile mai devreme, realizîndu-se astfel o producție suplimentară dp 421 milioane lei. Volumul investițiilor proprii ale Consiliului popular . municipal a fost depășit în anul 1978 cu 7 milioane lei, dîndu-se în folosință 1 587 apartamente, 707 locuri în cămine de nefami- liști, săli dP clasă, cantine și alte obiective social-cul- turale. A crescut în mod simțitor zestrea tehnico-e- dilitară a municipiului, realizîndu-se peste 300 mii mp străzi și trotuare, 3,5 km rețele apă-canal și termofi- care, amenajarea și întreținerea a 230 ha parcuri și spații verzi, precum ți construirea a 15 terenuri sportive șl a 20 locuri de joacă pentru copii. A sporit cu peste 20 autobuzg parcul de autovehicule pentru

transportul în comun. Volumul desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist a fost depășit cu peste 2 milioane lei, al prestărilor de servicii cu 10 milioane lei, în condițiile îmbunătățirii aprovizionării și serviciilor către populație.S-au identificat și atras venituri suplimentare labugetul local, de aproape 3 milioane lei, față de pian. în anul 1978 s-au e- fectuat prin muncă patriotică lucrări în valoare peste 200 milioane lei construcția de locuințe, biective social-cuiturale, diguiri și regularizări rîuri, modernizări și întrețineri de străzi, plantații de pomi ornamentali, garduri vii, extinderi de spații verzi ș.a.Puternic mobilizat de mesajul adresat întregului nostru popor d,. tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu prilejui Anului nou, Consiliul popular al municipiului Suceava adresează tuturor consiliilor populare municipale și orășenești chemarea la întrecere socialistă pentru înfăptuirea exemplară șl depășirea sar
cinilor de plan ale celui de-al 4-lea an al cincinalului, la un nivel 
superior și cu 
sporită, < _ realizeze următoarele 
biective i

I. in domeniul 
investițiilor și 
construcțiilor de 

locuințePrin asigurarea la timp documentațiilor de execu-

> edu-Trimes-

Ro- de
să.di-

de la o- în- de

calitativ 
eficiență 

angajîndu-se sa 
următoarele ti

ație, amplasamentelor^, bazei tehnico-materiale, perfecționarea activității pe șan- tiere, creștereă gradului de mecanizare și industrializare a lucrărilor cu 5 la sută față dP anul 1978, a- pliearea unor metode și soluții noi în construcția de locuințe, creșterea productivității muncii cu 1,5 la sută peste sarcina planificată și extinderea acordului global la cel puțin 90 la sută se vor da în folosință înainte de termen :— 450 apartamente, din care 200 apartament^ cu 30 zile, iar 250 apartamente cu 20 zile ;— hala agroalinientară cu o suprafață de 2 540 mp cu 70 zile ;— depozitul produse me- tâlo-chimice cu o suprafață de 5 000 mp cu 50 zile ;— podul peste rîul Suceava cu 90 zile ;— 16 săli de clasă și 3 săli de gimnastică cu 35 zile ;•— 5,4 Km extinderi apă- eanal și termoficare ou 30 zile.
• (Continuare în pag. a 4-a)

ROMÂNIA - militantă activă pentru soluționarea 
marilor probleme ale contemporaneitățiiOmcnirca parcurge o e- pocă de profunde transformări politice, economice și sociale, cu implicații hotărî toare asupra raportului mondial de forțe, evoluției procesului de afirmare a unor noi relații între state. Avîntul și schimbările eăl.tative produse în domeniul forțelor de producție prin desfășurarea într-un ritm fără precedent a revoluției tehnlco-științifice, deschid perspective uriașe de progres în domeniul producției materiala. în a- celași timp, însă, dirijarea unei părți considerabile din resursele .omenirii în scopuri- militare, menținerea și. în anumite cazuri, chiar agravarea decalajului între țările puternic industriali-

zale și cele în curs de dezvoltare, persistența unor conflicte regionale sau a unor practici anacronice cum este apartheidul, poluarea și în general, degradarea mediului înconjurător, într-o perioadă în care începe să se contureze caracterul limitat al unor resurse de materii prime și energetice, constituie doar cîteva exemple care ilustrează problemelor societății contemporane. într-o lume în care interdependența tuturor statelor apare în egală măsură de evidentă ca și aspirația firească a fiecărei națiuni de a-și hotărî singură viitorul, de a-și defini propriile opțiuni politice,

complexitatea

economice și sociale, rolul activităților de politică externă sporește considerabil, ca urmare firească a necesității de soluționare pe cale pașnică a problemelor litigioase, de instaurare a securității internaționale și a unei păci trainice în lume.
Politica externă a Româ

niei — stat socialist inde
pendent și suveran — ex
primă fidel interesele na
ționale fundamentale ale 
poporului român, aspirațiile 
sale de pace și propășire 
multilaterală. Elaborată de Partidul Comunist Român politica externă a țării noastre are un profund caracter științific, bazîndu-se Pe abordarea creatoare,

marxistă a numeroaselor probleme pe care le ridică dezvoltarea lumii contemporane. Ansamblul politicii externe a României se întemeiază pe dezvoltarea internă armonioasă a forțelor și relațiilor de producție, pe succesele obținute de întregul nostru popor în construcția socialistă, sporirea bunăstării riale și spirituale.în același timp, subliniat faptul 
noastră promovează 
consecvență o politică

Bujor BOGDAN, 
lector al Cabinetului 
municipal ele partid

în mate-trebuie că țara 
cu

ex-

(Continuare m pag a 2-a)
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Orașul Vulcan, pe o nouă treaptă 
a dezvoltării social-economiceîn anul 1979 orașul Vulcan va face noi și însemnați pași pe treptele dezvoltării eeonomico-sociale. în planul de dezvoltare în profil teritorial, adoptat dp sesiunea din decembrie 1978 a consiliului popular orășenesc, sînt prevăzute obiective mobilizatoare. Se vor da în folosință 110 apartamente, cămine pentru nefamiliști cu 996 locuri, o grădiniță cu 225 Jocuri, va începe să producă fabrica de confecții și Se vor deschide lucrările la o hală agroalimenta- ră, un magazin de mobilă, noua fabrică de textile nețesute. Valoarea totală a investițiilor alocate dezvoltării economi- eo-sociale a orașului se ridică la circa 780 milioane lei din care 491 milioane pentru construeții-montaje. Pe lingă acestea, sînt prevăzute importante creșteri, comparativ cu anul trecut, la producția de cărbune, brichete, mașini, u- tilaje și piese de schimb destinate industriei miniere, de confecții, tricotaje și încălțăminte executate în unitățile cooperației meșteșugărești.Pentru înfăptuirea integrală a acestor obiective mobilizatoare, comitetul o- rășenesc de partid, consiliul popular orășenesc au adoptat măsuri corespunzătoare. Consiliile oamenilor muncii, pe baza a- cestor măsuri, și-au stabilit la începutul anului programe de lucru vizînd utilizarea mai eficientă a fondurilor fixe din dotare, optimizarea folosirii capacităților de producție. în lumina indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nieolae Ceaușescu, au fost prevăzute măsuri cu privire la valorificarea superioară a materiilor prima, reducerea consumurilor de materiale, combustibili și e- nergie electrică.încă din prima lună a acestui an se impune să se acorde atenția cuveni

ROMÂNI A — militantă activă pentru soluționarea 
marilor probleme ale contemporaneității

• (Urmare din pag. 1) 
ternă activă și dinamică, de 
pace, înțelegere și colabo
rare cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orîndui- 
re soc'ală. Ca urmare a principialității și continuității politicii interne și externe promovate de parti
dul și. statul nostru, relațiile internaționale ale României socialiste s-au dezvoltat continuu, țara noastră întreținând astăzi relații diplomatice cu 131 
de state, față de 67 în 1965, și de numai 25 în 1947. România este membră a peste 50 de organizații internaționale guvernamentale. Totodată țara noastră are relații economice cu peste 140 de țări, participă activ la diviziunea internațională a muncii, dezvoltă larg colaborarea culturală, teh- nico-științifică și în alte domenii eu tot mai multe state ale lumii.în activitatea internațională, România pune în centrul activității sale 
dezvoltarea relațiilor de co
laborare cu toate țările so
cialiste, pornind de la convingerea că aceasta servește atît interesele poporului român cît și ale popoarelor respective, cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării în întreaga lume. Dezvoltîndu-și relațiile cu toate țările socialiste, Ro

tă întocmirii unor grafice cu termene și responsabilități precise pentru fiecare investiție prevăzută in plan în vederea punerii în funcțiune și dării în folosință a tuturor obiectivelor la termenele stabilite. O atenție deosebită va trebui să fie acordată recepțiilor pe faze de lucrări, potrivit graficelor întocmite împreună cu beneficiarii, proiectanții și executanții pentru a asigura un nivel calitativ su-
Coordonate 

ale anului 1979

perior noilor obiective.Ținând seama de aceste sarcini, biroul executiv ăl consiliului popular orășenesc și-a prevăzut să urmărească în mod sistematic realizarea ritmică, pe faze de lucrări Și montaje, a lucrărilor de investiții. La sfîrșitul fiecărei luni, și trimestrial, vor fi analizate stadiile fizice, modul în care se acționează pentru creșterea productivității muncii în activitatea de construcții, pentru a se interveni în mod operativ și ferm în vederea realizării sarcinilor planificate, în activitatea de investiții la nivelul orașului Vulcan procentul de realizare a sarcinilor de plan pe anul 1978 s-a ridicat la 105,3 la sută. Rezultate mai slabe sînt înregistrate de șantierul nr. 3 al T.C.H., carP față de planul valoric anual a înregistrat un minus de 4191 mii lei. Ca urmare, în domeniul construcției de locuințe, de mare importanță pentru atragerea și stabilizarea forței de muncă, s-au înregistrat rămî- neri în urmă la 78 de a- partamente. Cauzele rămânerilor în urmă sînt ne- asiigurarea la timp a documentațiilor, aprovizionarea necorespunzătoare cu

mânia se pronunță pentru depășirea divergențelor care se manifestă între unele din acestea pentru restabilirea unității șicoeziunii lor în scopul creșterii influenței și prestigiului în lume, al asigurării succesului luptei po- poarelor împotriva politicii imperialismului, pentru independență națională . și progres social.O componentă constantă a politicii externe a României o reprezintă 
extinderea continuă a rela
țiilor cu statele în curs de 
dezvoltare, cu țările neali
niate cu care se realizează o rodnică colaborare politică, economică, tehnico-ști- ințifică și culturală, țara noastră sprijinind efectiv eforturile acestor state o- rîentate spre dezvoltarea economică și consolidarea independenței, spre înlăturarea unor practici neocb- lonialiste sau rasiste.România socialistă dezvoltă raporturi de colabo
rare și cu țările capitaliste 
dezvoltate, normalizarea relațiilor și amplificarea colaborării cu toate statele lumii, ilustrând principiul promovat de partidul și statul nostru că soluționarea marilor probleme ale contemporaneității face necesară participarea activă a tuturor statelor lumii.Un loc însemnat în ca

prefabricate, funcționarea cu dese întreruperi a u- tilajelor șantierului 3 al T.C.H.Cunoscînd aceste neajunsuri, șantierului. 3 îi revine sarcina să se preocupe cu mai multă răspundere de asigurarea tuturor condițiilor pentru recuperarea restanțelor și executarea la timp a lucrărilor planificate. Realizarea obiectivelor de investiții în profil teritorial impune, de asemenea, fiecărui punct de lucru de pe șantiere, fiecărui sector, tuturor constructorilor să-și valorifice mai bine toate resursele, să folosească din plin util’aje- 1P din dotare pentru înfăptuirea ritmică, zi de z.i, decadă de decadă și lună de lună a sarcinilor de plan.Au trecut doar două decenii și jumătate de cînd în orașul Vulcan a fost asfaltată „strada principală" și s-au construit primele blocuri de locuințe. în a- cesf răstimp relativ scurt, orașul a cunoscut o dezvoltare fără precedent. Au prins contur mii de a- partamente, au fost construite școli, noi unități e- oonomice, magazine, cămine și multe alte obiective social-economice. A- nul 1979, an hotărâtor al cincinalului, reprezintă și pentru acest oraș o nouă treaptă însemnată p,-, calea dezvoltării, progresului și bunăstării, ca urmare a investițiilor ce i-au fost acordate din planul suplimentar prevăzut pentru acest cincinal. Constituie o îndatorire de onoare a constructorilor, a cetățenilor * orașului să facă totul pentru recuperarea integrală a rămîne- rilor în urmă, pentru realizarea tuturor obiectivelor de investiții la termenele stabilite prin plan.
Ion RUJOI, 

vicepreședinte al biroului 
executiv al Consiliului 

popular orășenesc Vulcan

drul opțiunilor de politică externă a țării noastre îl ocupă preocupările pentru 
edificarea unui sistem trai
nic de securitate și coope
rare în Europa, pentru în
lăturarea pericolului de 
izbucnire a unui nou con
flict mondial. Traducerea 

CONSULTAȚIE
în sprijinul propagandiștilor și cursanților 

din invățămîntul politico-ideologic de partidîn viață a Actului final a- doptat de Conferința gene- ral-europeană de la Helsinki, oprirea cursei înarmărilor și reducerea ulterioară treptată a bugetelor militare, efectivelor . armate și armamentelor, asumarea angajamentului de a nu mai amplasa noi trupe și armamente pe teritoriile altor state în vederea creării unui climat de încredere și securitate, încetarea producerii și, în final, lichidarea stocurilor de arme nucleare, restrîngerea activității și desființarea blocurilor militare constituie doar cî- teva dip propunerile țării noastre, prin care se urmărește înlăturarea spectrului unui război racheto- nuclear distrugător.Una din poblemele grave ale lumii contemporane o reprezintă menținerea unor mari decalaje în dezvoltarea economică a diferitelor

PROGRESUL TEHNIC
• (Urmare din pag. I)lajelor introduse în fabricație fiind nou asimilate.
— Ce noi utilaje adec

vate condițiilor specifice 
de zăcămînt se vor fabrica, 
așadar, în 1979 ?— Repet că în producția lui ’79 o pondere de 90 la sută din totalul mașinilor și utilajelor miniere ce le vom realiza reprezintă produse noi,. cupriinzînd îndeosebi utilaj,» tehnologice destinate abatajelor. Se vor pune în fabricație patru tipuri noi de complexe mecanizate de abataj, realizate după concepții moderne, constructive și funcționale. Vom fabrica dobă tipuri de combine de abataj, în premieră la I.U.M.P. De a- semenea, vom construi a- gregate hidraulice do î- nal'tă presiune, adaptabile complexelor de abataj, instalații de umectat straie, transportoare curbe cu raclele, clemente pentru instalații de automatizări miniere.

țări, împărțirea lumii în țări bogate și sărace, consecințe ale vechilor relații imperialiste și colonialiste, de dominație și exploatare. Realizarea în țările cele mai bogate ale lumii a u- nuj. venit, mediu de 13 ori mai mare decât în țările 
sărace este așa cum se a- rată în raportul Tinbergen către Clubul de la Roma „inacceptabilă din motive de decență umană și din cauza pericolului instabilității politice Pe care îl implică". De aceea, România consideră că este în interesul tuturor popoarelor să-și unească eforturile pentru edificarea noii o- 
dini economice internațio
nale bazată pe o egalitate 
reală, deplină, oadru indispensabil în vederea accelerării progresului țărilor slab dezvoltate, pentru crearea premiselor stabilite și echitate în viitor, la nivelul întregii comunități u- mane.Elaborată în raport Cu relațiile lumii în care trăim, caracterizată prin transformări permanente și rapide, politica externă a României are la bază analiza și interpretarea riguroasă a

— Care sînt principale
le căi de acționare pen
tru traducerea în viață a a- 
cestor obiective majore ale 
anului 1979 ?— Pentru a face față sarcinilor deosebite ce ne stau în față in noul an — creșteri de plan, diversificare, înnoiri -- pregătirea fabricației pe 1979 a început, practic, încă din a doua jumătate a anului precedent. De remarcat că, prin contribuția filialeiI.C.l.T.U.M.  din. Petroșani, au fosț elaborate noile documentații, iar în trimestrul IV al anului au fost puse în fabricați^ o serie de repere cuprinse în prevederile pe anul 1979. Pentru atingerea nivelelor planificate ale anului 1979, vom acționa pe două căi dP bază : folosind mai bine 
capacitățile de producție 
de care dispunem Pe de o parte, iar pe de altă parte grăbind punerea 
în funcțiune a unor capa
cități de fabricație noi. în prima etapă de dezvoltare a uzinei se vor finaliza : noua hală pentru fa

evenimentelor și fenomenelor scenei politice mondiale. Rolul hotărîtor în elaborarea și înfăptuirea politicii externe a partidului și statului nostru revine secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cărui activitate neobosită în slujba a- propierii și înțelegerii între popoare l-a consacrat ca pe una din personalitățile cele mai proeminente ale lumii contemporane. Astăzi este unanim recunoscută contribuția secretarului general al partidului nostru la definirea și afirmarea principiilor noii ordini economice și politice internaționale, acțiune politică de largă perspectivă menită să contribuie la înfăptuirea unei lumi a păcii și echității pe planeta noastră.Pornind de la faptul că poporul este adevăratul făuritor al politicii interne și externe, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adus o notă nouă, revoluționară în ceea ce, privește exercitarea voinței rhaselor prin consultarea și informarea largă a acestora asupra principalelor probleme ale activității politice, economice și sociale.Țara noastră a militat în permanență pentru creșterea rolului O.N.U. a contactelor bi și multilaterale

PE'l iembr în zbe belisci lui MiPET IBcnariLOȘ
Irea săANI
I fantonVUL riile I- 
I LUP 
I Star, : Icitores turnat;URK culoar»

bricația de combine și două hale pentru construcțiile metalic,, necesare fabricației complexelor de susținere. Am concretizat deja pînă la această dată cea mai mare parte a măsurilor cuprinse în programul de acțiuni elaborat în perspectiva îndeplinirii integrale a sarcinilor pe 1979, program ce va fi îmbunătățit și' perfecționat prin noile propuneri ce se vor face cu prilejul lucrărilor apropiatei adunări generale a oamenilor , muncii’ din întreprindere. Colectivul nostru, conștient de răspunderea CU: care este investit își va onora integral sarcinile sporite calitativ ce-i revin în 1979 privind asigurarea mașinilor și utilajelor miniere de înaltă complexitate și randament, purtătoare ale progresului tehnic, cu ajutorul cărora mineritul Văii Jiului va înregistra , creșterile la producția de . cărbune stabilite d,, Congresul ăl XI-lea; aii partidului pentru actualul cincinal și a- nii viitori, /
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între țări în abordarea și soluționarea problemelor litigioase. Este cunoscută, în acest sens, activitatea desfășurată de România pentru soluționarea unor conflicte cum este cel din O- rientui Mijlociu, pentru sprijinirea luptei juste de înlăturare a practicii rasiste din Africa Australă pentru crearea unei unități de tip nou în mișcarea comunistă și muncitorească mondială. .în consens cu transformările profunde care intervin în viața internațională, România se pronunță .pentru democratizarea reală a acesteia, .pentru crearea. cadrului de participare a tuturor statelor., indiferent 
de mărime sau .orânduire socială la discutarea și soluționarea problemelor care privesc întreaga omenire.Principialitatea și consecvența politicii externe românești, contribuția de mare însemnătate a preșe
dintelui țării noastre, tovarășul Nicolae, Ceaușescu, la afirmarea cauzei păcii, democrației și socialismului, a colaborării și înțelegerii între popoare, se înscriu ea realizări de seamă în creșterea prestigiului internațional al României socialiste, în înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră.

I| Stații I’ PetroșaIeri, te mă a Itroșani grade, minus ’ rîng, te ximă a grade, grade.
(Groșii zăpadă
Icni.
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Pentru bunul mers al activității din comerț
RIDICAȚI AMBALAJELE,

tovarăși de la C. V. A.!

Cabinet juridic
is-

Ridicarea ambalajelor este o problemă care pune pe gînduri, de multă vreme, pe responsabilii de magazine. Greutățile pricinuite u- nităților comerciale de staționarea ambalajelor au suscitat discuții aprins,, la o reoentă ședință a lucrătorilor din comerț. Iată pe scurt ce am aflat la fața locului :

• In cinci unități vizitate se aflau ambalaj^ care 
ar putea fi încărcate în trei vagoane.

magazii se circulă prin „labirinturi", iar, 
din acestea, „firul" duce la o șefă de depo- 
C.V.A. care ridică receptorul spune „da" și

• în 
la ieșirea 
zii de la 
închide.i-int". Iată lături, la 10

lă. 10,00 aparține, ntat de (rdluare). triei (re- 
lex. 17,00 eleșcoală. imbă ger- Tragerea 7,55 A- eatenție I t — edu- ircetători. ușoară. :a 'pentru Festivalul ,CîntareaJudețul ia jude- 1001 de elejurnal. ■a zilei în lecția fila netă, fie ! 20,20Ciclul „Neîndu- oducție a miericane. ară. 21,50 Ludovic e'r-juraal.

• HOȚEA IOAN, 
croni ; Ne bucurăm de încrederea pe care ne-o cordați, dar sîntem nevoiți 
a vă preciza că, în mod legal, unitatea trebuia să vă desfacă contractul de muncă la cerere, conform art. 135 din Codul Muncii, cu acordarea unuide 15 zile lucrătoare ; tractarea cererii de misie nemaifiind bilă decît cu acordul preș sau tacit Această soluție dezavantajoasă întrucît la noulmuncă nu puteați fi cadrat decît la bază,

a- dreptul pe care îl aveți, la restituirea cheltuielilor «fe deplasare. Acordarea diurnei și rambursarea cheltuielilor de transport ți cazare se face în funcție numerarul existent, la na moment dat, aferent cheltuielilor de deplasare. Vă rugăm să aveți răbdare, S- ind convinși că întreprire- . derea va face demersurile necesare pntru a vă plăti aceste drepturi bănești cft mai curfnd posibil.
• BOITAN VIRGIL, 

Vulcan : Am înțeles deplin argumentele' țațe în scrisoare. Ele teau constitui motive recurs cu care să vă dresat la instanța jude torească județeană, f

corespund indicelui calitativ — sticlele sînt ciobite, lăzile rupte ; grafice se află la conducerea I.C.S.A. și A.P., nu știm de ce n-au ajuns la unități. Apoi, I.T.A. nu ne 'trimite' mașini". „Ba da, I.T.A. ne trimite mașini, dai- nu putem acoperi toate unitățile", intervine Claudia Leita, merceolog. „EstP adevă- 1 rat, ne trimite mașini, dar sînt necorespunzătoare din punct de vederP al stă- ! rii- tehnice", ripostează tovarășul Mathe. „Ambalaj o ! să se găsească încă multă vreme prin unități", continuă merceologul Clau-■ dia Leita.Cum ridicarea ambalajelor și repunerea lor circuitul economic estP problemă ce depășește drul de interes al C.V.A. și direcției comerciale, sperăm că se vor găsi urgent soluții lor.țeaptă punsul Cazan, și Constantin dolofan, directorul direcției comerciale municipale.
Anchetă realizată de 
Mircea BUJORESCU

pre viz re- de- posi- ex- al unității, era pentru loc
cite va din Petroșani, — în afara mormanelor de lăzi ne-au întîmpi- nat nedumerirea și nemulțumirea responsabililor de magazine față de această situație. A revenit în discuții — ca un leitmotiv — problema graficelor, cea a deselor promisiuni neonorate, faptul că în loc de trei oameni încărcători — descărcători Se trimite u- neori numai unul și a- tunci vînzătoarele trebuie să plece de la tejghea să ajute la încărcat.Ne-am deplasat la C.V.A. să aflăm părerea conducerii unității despre a- ceastă stare dp lucruri. Tovarășul director,Ionel Cazan lipsea ; stăm de vorbă cu tovarășul Francisc Mathe, contabil șef. Pe lingă vrafurile de centralizatoare, dosare, desfășurătoare pe care ni le pune la dispoziție, tovarășul contabil șef adaugă : „Nu se ridică ambalajele pentru că

însă că a- metri distanță, o mașină a C.V.A. descarcă 'azi goale pentru centrul 1 de colectare a sticlelor și borcanelor. Descarcă și- dă să plece. Goală... ! Lc întrebăm pe cele două muncitoare, Gheorghița Gaură și Lucia Crăciunoiu, de cP nu cârcă ambalaj de la gazinul 12. „Noi sîntem muncitoare — ni se răs- : punde, tovarășa Elena Chimicei ne-a dat ordin să ne întoarcem cu mașina goală. Acolo, la n-oi, dînsa e șefa care le hotărăște pe toate". Ne interesăm cine este tovarășa Ghimireî. A- flăm . că e șefa depozitului C.V.A., și că „atunci cînd 1 s-e dă telefon pentru a trimite mașini să ridice ambalajele, răspunde sec „da“ și trîntește receptorul în furcă", afirma“ ' Po- ma- cum

mai 
l dv. de în- cacirai uevii ia arf nUmai amintim de alte drepturi pe care le pierdeți.

• UNUI GRUP DE MUN
CITORI de la Preparați» 
Coroești : După cum a- firmați și dv. în scrisoare, nu se pune la îndoială

să pe ară- pu- de fi a- 'ecă- torească județeană, f î» termen legal, pentru că este singurul for legal de a vă rezolva cererea.„Din decembrie anul trecut dau telefoane și ii rog frumos pe tovarășii de la C.V.A. să ridice ambalajele. Dar nu răspund solicitărilor noastre. Situa
ția... este cea care se ve
de", ne spunea responsabila liniei de autoservire „Dacia".„Am aici peste 4—5 mașini de ambalaj gol acoperit de zăpadă ; ni s-a promis dP către C.V.A. că vor fi întocmite grafice în baza cărora se va ridica ambalajul. Dar încarcă o mașină apoi uită de noi" — ne declară cu năduf Victor Popescu, responsabilul magazniului nr. 12 — complex „Parângul". Ieșim din unitat,.. și vedem „munții" se poate tr-un

în o ca- Concursuri

Dr. Nicolae WARDEGGER

pentru ridicarea Redacția în acest sens tovarășiloi' directorul
aș- răs- Ionel G.V.A.,

în perioada anului trecut tinerii din municipiu au fost antrenați la diferite concursuri pe teme profesionale : „Trofeul minerului", „Buna „Căminul nostru,noastră". Cu aceste lejuri tinerii au obținut rezultate bune și foarte ne. Este semnificativ
servire", casa pri-

profesionalecesul repurtat de tînă- rul miner Barbu Po-mpi- liu de la I.M. Vulcan cane a obținut locul I la faza pe țară a concursului „Trofeul minerului", dovedind o temeinică pregătire profesională, politică și de tură generală care cinste organizației de rieret și colectivului treprinderii sale.
cul- 
fac*în continuare Victor pescu, responsabilul gazinului nr. 12. Dar rămîne cu benzina cheltuită în cursele făcute în -gol? Cine o plătește ? Și la celelalte unități vizitate nc-am rezumat numaide ambalaje. Nu circula decît prin- original „labi- SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

tovarășe 
de prcgă- 

Pe care îi

, la schi fond

bun mai

„La s-au de siU-

Cupa Unirii“
I 
I 
I

eorologică wnunică : ira maxi- la Pc- de zero nima de e. La Pa- ura ma- e plus 7 de zero

Pe colinele din jarul locului de agrement Brazi", din Vulcan, desfășurat întrecerile schi fond pentru copii juniori dotate cu „Cupa nirii".La copii II, fete, primul loc a fost ocupat de Voica Amza, urmată de Gabriela Pop și Manuela Ogarcă, . iar la băieți, aceeași categorie, ordinea primilor clasați a fost următoarea : Adrian Flaidăr, Ernest Czimbalmoș și loan Guia.

a Mela- urmată de și Lucia de Gheor- Ion Crișu la băieți, disputat^ au fost și întrecerile de fond ale juniorilor și junioarelor I a căror ordine la sosire a primilor doi clasați a fost următoarea : Elena Căpîlneanu și Violeta Mi- hăiasă la fete, Marius Popescu și DoreJ Crișu la băieți.
■atuluj de 
ring: ">0

,(oarele 24 ie în ge- 5, în inul senin tieața se jață. Vînt cui sudic.

I
I 
I
I
I

itrul de 
imîntului 
)logiefizică a seismolo- : In ziua 1979, la o- ninute și •a produs, rancea, un pămînt cu4.6 (scaracutremu- apicentrală «rade (sca-Cutremu- rțiit la Bîr- îrade). xlus ’nici uix1 mate-

Minerii din Valea Jiului au deauna sport, cu ridicat de performanță, care realizat succese de . prestigiu pe plan național și chiar internațional. Jubileul divizionarei A de fotbal — 60 de ani de existență —- care va fi sărbătorit nu peste multă , vreme, se constituie într-un exemplu elocvent în acest sens, . în ultimii ani cîști- garea Cupei României (197.4) și participarea la finala Cupei Balcanice asi- gurînd Petroșaniului rezonanța meritată în soccerul național. De remarcat că a- tenția pentru activitatea sportivă de masă și performanță a fost dublată de preocuparea pentru asigurarea unei baze adecvate diferitelor pline sportive, prin vestiții și muncă patriotică au apărpt, nu demult, stadioanele Știința Petroșani, Minerul Vulcan, popicăria Jiul Petrila etc., au fost efectuate lucrări de modernizare sau reparații la obiectivele sportive . existente. Și totuși, se • resimțea lipsa unor terenuri și săli de sport reprezentative.— Grija conducerii noastre de partid pentru ridicarea continuă a nivelului de viață, material și spiritual, al minerilor din Valea Jiului, remarca deunăzi, tovarășul Ion Mis- chie, secretarul Consiliu-

manifestat întot- dragoste pentru sprijinul lor s-au echipe și sportivi au

materiale 
disci- 

in-

Categoria copii I, fete, dat cîștig de cauză niei Czimbalmoș Paulina Fărîncu Scurtu la fete și ghe Cașoveanu, și Sorin Ogarcă Deosebit de

Schiorii de la Școala sportivă 
din Petroșani la startul 

primelor competiții diii 79Anul 1979 a „debutat" cu o surpriză plăcută pentru iubitorii sportului alb. A fost suficientă o singură noapte (aceea dintre 1 și 2 ianuarie) ca întreaga Vale a Jiului să îmbrace o mantie groasă de omăt — tocmai bună pentru practicarea schiului. Am purtat pe această temă o discuție eu tovarășul profesor Giinter Gedeon, unul dintre antrenorii „tinerelor speranțe" ale Văii Jiului, „punctînd" cîteva întrebări, cu privire la actualul sezon competițional de schi.tît munca elevilor și a noastră, a profesorilor.
— Cînd intrați în focul 

competițiilor oficiale ?— Spre satisfacția iubi-lui popular entuziast sportului i nostru, s-a în acordarea pentru construcția unui modern complex sportiv : pe malul sting al Jiului de Est, în Petroșani, a -unei săli de sport: polivalente. Prin acțiuni de muncă patriotică, se vor amenaja,

■ municipal, un sprijinitor al din municipiul materializat și Li de fonduri
acestui an se va trece la gazonarea terenului (prin brazde și semănate), în așa fel ca termenul planificat pentru inaugurare — august 1980 — să fie substanțial devansat.— Această devansare, ne explica pe cînd vizitam împreună șantierul viitorului stadion, tovarășul Ion Cherecheș, șeful ■. sectoru-

Să punem cu toții umărul 
la înălțarea viitorului 

complex sportiv „Jiui“!
in viitorul apropiat, mai multe terenuri de tenis de cîmp, care vor găzdui întrecerile celor mai bune rachete din țară.Complexul sportiv, „Jiul" Petroșani, care va dispune de un încăpător și cochet, stadion dP fotbal (15 000 de locuri, dintre care y 000 in tribune acoperite), nuri de antrenament a depășit demult faza planșetă". Actul său naștere poatp ii datat sfîrșitul lunii iunie din a- nul trecut. De atunci s-au realizat circa 25 000 mc umpluturi de pămînt, din cei 80 000 ‘ planificați, s-a delimitat suprafața viitorului gazon, apropiindu-se de finalizare lucrăriledp drenaj, în primăvara

tere- 
etc., 
„de 

de 
la

iui Je gospodărie comunală și locativă din, Consiliului popular w pal, nu se vrea o ție în sine. Ea este tă de necesitățile rii planului de zare a viitorului centru civic al Petroșaniului, care, se știe, va cuprinde și actualul perimetru al stadionului „Jiul". Așadar, cu cît mai repede va fi inaugurat noul complex sportiv, cu atît mai devreme vor fi înălțate blocurile și celelalte obiective litare și comercialp viitorului centru.Acțiunea de devansare a termenului de inaugu- rarp este posibilă doar prin executarea unui însemnat volum de lucrări prin muș

cadrul nuns- ambi- dicta- realiză- sistemati-

edi- ale

— Car« este, 
profesor, stadiul 
lire al elevilor 
antrenați ?— îl considerales că antrenamentele au terilor schiului, începutul început cu mult înainte de apariția primei zăpezi. A- poi, de la începutul . lunii decembrie, au avut loc antrenamente sistematice pe zăpadă. Un lot de 14 schiori, sub supravegherea directă și competentă a profesoarei Virginia Peterfi s-a antrenat pe pîrtiile din Paring, Numeroși alți schiori și-au continuat pregătirile în împrejurimile ca-Și grup can-

acestui an este bogat în zăpadă și... competiții. întrecerile primei competiții a anulai, dotată cu „Cupa Brașovia", au avut loc în zilele de 4—7 ianuarie la Poiana Brașov unde am participat cu 26 schiori, fete și băieți, din Petroșani. De Ta Poiana Brașov ne deplasăm la Harghita, unde, între 11 și 14 nuarie, participăm la diționala competiție tată cu, „Cupa speranțelor" și sperăm să nP întoarcem la Petroșani (in 14 ianuarie) . cu ceva... trofee.. Cam

Iată de se a- pame- munici-că ce dreseazăpatriotică, acest apel tuturor nilor muncii din piui nostru, tineri sau vîrst-nici, mai ales că materializarea ambițiosului proiect va constitui un prilej de mîndrie nu numai pentru contemporanii noștri., ci și pentru urmași. Totodată, complexul sportiv va asigura practicarea mai multor discipline sportive (fotbal, handbal, baschet etc), dar și posibilitatea de a viziona spectacole sportive de înaltă ținută, întreceri de rang republican, de ce nu chiar internațional. în același timp, munca patriotică efectuată de fiecare cetățean al nicipiuluj nostru va tribuj la ridicarea grabnică a temeliilor itorului centru civic, titlu de mjndrie 1 oamenii muncii din nicipiul nostru, de ce, încă de pe

mu- con- mai vi- un pentru mulată . ............................. acum, din început de an și cînd timpul e încă nefavorabil desfășurării unor asemenea acțiuni, este bine să fie asigurată mobilizarea tuturor forțelor, să existe o bună organizare a activității de sprijinire a constructorilor stadionului. A- pelul nostru se vrea, deci, un îndemn concret la acțiune, căruia sperăm să i sp acorde, cu promptitudine, atenția cuvenită.
Ion VULPE

ia- tra- db-baneior Straja Lupeni Pasul Vîloan, iar un de tinere speranțe în tonamentul organizat special în acest scop la Piatra y _______ _______ .Arsă de către Ministerul at,jt pentru început de an.Educației și învățămîntu-lui. Acum urmează să con- . Convorbire consemnată de firmăm prin rezultate a- D. CRIȘAN

LUPTE

Rezultate bune în întrecerea 
inauguralăTimp de două zile, o- rașul Brașov a găzduit primul concurs oficial al a- nului la lupte libere, organizat de Federația română de specialitate și dotat cu ■La competiție care a avut drept scop selecționarea . celor buni luptători pentru turile reprezentative și în special pentru lotul olimpic, Valea Jiului a. fost reprezentată de 3 sportivi toți de la Asociația sportivă Jiul Petrila. A-

„Cupa 16 februarie", 
această importantă (etapa întîi),Și mai lo-

vînd o comportare bună, studentul Constantin Măn- dilă a cucerit primul loc la categoria 57 kg, iar loan Corbei s-a clasat al treilea la categoria 52 kg.La întrecerile din . tabăra organizată de Federația Româna de Lupte, în perioada. 22 „decembrie. 1978 — .6 ianuarie 197J. iaPitești, elevul Mircea, il sipitu de. la G. Ș. M::... Petroșani ..a ocupat locul ; Ia categoria 52 kg.
S. BALOI
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> (Urmare din pag. I)arse de ' venituri în va- >are de peste 7 milioaneCu hotărârea fermă de acționa cu și mai multă nergie pentru dezvoltarea i înflorirea tuturor loeali- iților de pe meleagurile râilene, de a traduce nea- 6tut în viață indicațiile late de tovarășul Nicolae !eaușescu, secretarul goneai al partidului,
Consiliul popular al ju- 

lețului . Brăila adresează 
onsiliiior populare județe
le și al municipiului Bucu- 
ești chemarea la întrecere 
ocialistă pentru a îndeplini 
i depăși obiectivele din 
’lanul național unic de 
lezvoltare economico-socia- 
5 pe anul 1979, angajîndu- 
e să realizeze suplimentar 
ață de prevederi următoa- 
ele obiective :

L In domeniul investi- 
iilor și al construcțiilor 

de locuințe1. Devansarea termenfior planificat^ de punere n funcțiune la :— capacitățile bazei de iroducție a întreprinderii udețene de construcții- eontaj, cu 30—180 de zile;— fabrica de brânzeturi irâila cu o capacitate de 000 tone/an, cu 60 zile;— atelierul de tîmplărie ’aurei, cu 60 zile ;— alimentarea cu apă și olectoare de canalizare din ^calitățile însurăței și Molia Miresii, cu 60 zile;— 600 apartamente, cu 0—30 zile ;— construcțiile școlare, u 30 zile ;2. Depășirea planului de roducție industrială netă 
u 3.6 la sută, adică 1300 iii lei, prin realizarea pes- » plan a 1 420 mc prefabricate din beton armat și 
0 000 mc agregate minera- ș 3. Creșterea productivită- ti muncii planificate, cal- ulată pe baza producției 
ete, în activitatea de cons- rucții — montaj cu 400 k pe fiecare om al mun
is, reprezentând 1,2 la sută rin :— executarea prin meto- e industrializate a 90 la jtă di-n numărul total de teuințe și a 95 la sută din olumul lucrărilor de ins- ilații ;— realizarea de fațade refabricate finisate inte- 
ral din poligon. pentru linimum 50 la sută din «talul locuințelor ;
— extinderea acordului 

lobai la lucrările de cons- ■ucții-montaj executate în 
r.trepriză la cel puțin 95 i sută ;— folosirea intensivă și slensivâ a utilajelor de xistrucții, astfel, îneît în nul 1979 să se atingă ur- lătorii indicatori ai pla- jlui tehnic : coeficient me- iu cU, schimb la parc ac- v 2,1. depășirea cu cel puri 15 la sută a productivi- iții tehnice la utilajele rele d-, construcții, creștere indicelui dc utilizare a ireuluj de autobasculante 1 15—20 la sută față de an, obținîndu-st? prin mij- ece mecanizate 95 la su-i la lucrările de săpături, 
1 Ia sută la betoane, 50 . sută la zugrăveli și vop- torii, 88 la sută la încăr- 
trea și descărcarea mate- alelor de construcții.4. Creșterea productivi- ții muncii în expresie fi- că pe categorii de lucrări locuințe cu 10 la sută ță de nivelul realizărilor n anul 1978, pentru a se >ține, în anul 1979, urmă- arele rezultate : structuri > rezistență 15,5 aparta- «nte/muncitor; realiza- 3 finisajeflor 5 aparta-

Chemarea la întrecere adresată de 
Consiliul popular al județului Brăilasulul fcstrucitiv-educativ,mente/muncitor ; lucrări de instalații 16,5 apartamen- te,/muncitor.5. Realizarea de utilaje, scule și dispozitive prin autodo,tarP în valoare de 1100 mii lei.6. îmbunătățirea calității lucrărilor prin calificarea unui număr de 350 muncitori, reducerea ponderii muncitorilor necalificați la maximum 12 la sută din totalul muncitorilor și cuprinderea în forme de perfecționare a pregătirii profesionale a cel puțin 3 800 oameni, reprezentînd 85 la sută din totalul personalului muncitor.7. Reducerea cheltuielilor materiale de producție planificate cu 0,8 lei la 1 000 de lei producție de cons- trucții-montaj prin i— reducerea consumurilor normate cu 150 tone ciment, 80 tone metal, 60 mc material lemnos, 80 tone combustibil convențional și 150 mii kWh energie electrică ;— folosirea pieselor de schimb recondiționate și recuperate pentru reparațiile utilajelor de construcții și mijloacelor de transport, reali zînd economii în valoarP de 600 mii lei.8. Executarea suplimentară a 5 km de drumuri împietruite și întreținerea a 95 km în cadrul fondurilor alocat.- pentru activitatea de drumuri și poduri și prin contribuția în muncă a cetățenilor.

II. In gospodăria 
comunală și prestările 

de servicii se vor 
realiza1. Depășirea planului de prodacție-prestații cu cel puțin 5 milioane iei prin :— diversificarea prestațiilor de servicii către populație, asigurând un volum suplimentar de producție netă de oel puțin 1,2 milioana lei ;— distribuirea a 800 mii mc apă potabilă peste prevederile de plan cu încadrarea în consumurile planificate” de energie ;— înființarea de activități de gospodărie comunală în 7 comune ;— extinderea traseelor la transportul în comun cu încă 8 km ;— depășirea planului de prestări în construcții cu 2,5 milioane lei și a productivității muncii cu 2 la sută.2. întreținerea și repararea fondului locativ de stat în mai bune condiții, folo- sindu-se materiale recuperate, care să conducă la realizarea unui volum suplimentar de reparații în sumă de 1 milion lei.

3. Creșterea coeficientului de utilizare a parcului auto cu 15 la sută față de plan pentru mijloacele de transport în comun.4. Depășirea planului de beneficii cu cel puțin 1,2 milioane lei prin reducerea cheltuielilor materiale cu 3 lei la 1 000 lei producție.•— Economisirea a 200 tone carburanți prin folosirea rațională a mijloacelor de transport auto și executarea reparațiilor la timp și de bună calitate.— Realizarea de economii în valoare de 500 mii lei prin recondiționarea vanelor de la rețelele de încălzire centrală și alimentare cu apă.5. Organizarea unor centre pentru colectarea, sortarea, depozitarea și valorificarea unor materiale secundare în cartierele municipiului Brăila și în localitățile județului, asigu- rîndu-se prin aceasta veni

turi suplimentare de 1 milion lei.
III. In domeniul gospo
dăririi și înfrumusețării 

localităților— Realizarea prin muncă patriotică a unor lucrări în valoare dP 355 milioane lei, cu 10 la sută mai mult decât realizările din anul 1978. în acest sens, vor fi mobilizați cetățenii la executarea unor lucrări edilitare, de bună gospodărire și înfrumusețare a localităților, constînd în« 2 540 mii mp construcții, reparații, întrețineri străzi și trotuare ; 850 ha amenajări, întrețineri de parcuri și zone verzi; plantarea a 260 mii arbori și arbuști ornamentali, 60 mii pomi fructiferi și 55 mii ml. gard viu.— Executarea lucrărilor de săpături și umplutură pe 12 km rețele de apă prevăzute pentru extindere în anul 1979.— Amenajarea de locuri de joacă pentru copii în 6 ansambluri de locuințe din municipiul Brăila.
IV. In domeniul 

aprovizionării 
populației— SP va desface prin comerțul socialist, peste plan, un volum de mărfuri în valoare de 12 milioane lei. Baza tehnico-materială a comerțului sp va îmbunătăți prin punerea în funcțiune la termenul planificat a unui număr de 75 noi unități comerciale, cu o suprafață totală utilă de 21 150 mp.— în vederea satisfacerii în mai bune condițiuni a cererilor de consum ale populației, se vor reprofila un număr de 32 unități comerciale, concomitent eu continuarea acțiunii de introducere a formelor moderne și eficiente de prezentare'și vînzare a mărfurilor.— Gospodărirea mai judicioasă a fondului de marfă și reducerea pe această cale a perisabilităților normate cu 10 la sută.— Ridicarea nivelului de servire a populației și imprimarea unei atitudini corecte și demne în relațiile cu cumpărătorii în spiritul normelor eticii și echității socialiste.

V. Veniturile proprii 
ale bugetului local— Veniturile proprii ale, bugetului local pe anul 1979' vor fi depășite cu 3,3 milioane lei, din care 1 milion lei pe seama vărsămintelor dp beneficii ale unităților economice locale și 2,3 milioană lei încasări la alte venituri bugetare.— Se vor finanța suplimentar obiective și acțiuni în valoare de peste 2 milioane lei.— Se vor autofinanța sau echilibra cu .venituri de la unitățile republicane de pe teritoriul comunelor majoritatea unităților . admi- nistrativ-teritoriale din județ.

VI. In domeniul 
învățămîntului și al 

ocrotirii sănătății— Organizarea cunoașterii și aplicării prevederilor noii Legi a educației și învățămîntului pentru asigurarea îmbunătățirii prooe- 

msușirea de către elevi a concepției revoluționare despre muncă și viață, înarmarea lor cu cele mai înalte cuceriri ale științei și tehnicii.— îmbinarea mai strânsă a muncii, învățămîntului și cercetării, efectuarea de lucrări în cadrul activităților tehnico-productive, în ateliere-școală și întreprinderi, în strânsă concordanță cu cerințele meseriilor în care sP pregătesc elevii, realizîndu-se bunuri în valoare de 21 milioane lei.— Antrenarea elevilor la acțiuni de muncă patriotică în domeniul investițiilor, construcțiilor de locuințe, agriculturii, gospodăririi și î nfrumusețării locali taților, realizîndu-se pe această cale lucrări în valoare de peste 10 milioane lei.îmbunătățirea calității a- sistenței medicale, in conformitate cu prevederile Legii nr, 3/1978 privind a- sigurarea sănătății populației și creșterea indicelui de utilizare a paturilor din spitale cu o zi față de realizării,, anuluj 1978.
VII. In domeniul 

educației politice și al 
culturii socialistePentru aplicarea consecventă a hotărârilor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, ale Congresului educației poii- tiep și al culturii socialiste, se va intensifica munca politico-ideologieă și cul- tural-educativă de masă în vederea întîmpinării celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român cu rezultate deosebite în toate domeniile vieții politice, economice și sociale. Oamenii muncii din județul Brăila, angrenați în ampla manifestare a muncii și a creației, Festivalul național „Cîntarea României11, își consacră întreaga energie pentru s— perfecționarea continuă a organizării și conducerii întregii activități eoo- nomico-sociale, lărgirea democrației și participării oamenilor muncii la conducerea treburilor obștești ;— desfășurarea muncii în toate domeniile la un nivel superior potrivit exigențelor actuale ce decurg din trecerea la o nouă calitate a muncii, prin aplicarea generalizată a indicatorilor producției nete și a producției fizice;

— sporirea responsabilității, instaurarea unui cli
mat de ordine și disciplină în toate sectoarele, îndeplinirea zî dP zi a sarcinilor de producție ;— instituirea unui control sever privind economisirea de materii primp și materiale, a energiei electrice și a combustibilului, precum și eliminarea oricărei forme de risipă,

★Chemînd la întrecere socialistă toate consiliile populare județenp și al municipiului Bucureștii, Consiliul popular al județului Brăila asigură conducerea partidului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, că va acționa cu abnegație și hotărîre pentru realizarea exemplară a angajamentului asumat, mo- bilizîpd oamenii muncii pentru îndeplinirea o- biectivelor celui de-al IV-lea an al cincinalului afirmării revoluției tehnico-ștaințifice, care asigură progresul neîncetat al patriei pe noi culmi alecivilizației socialiste.
Consiliul popular a! județului

Brăila

Chemarea la întrecere 
adresată de Consiliul 

popular al municipiului 
Suceava

• (Urmare din pag. I)Planul de investiții al Consiliului popular municipal va fi realizat înainte de . termen, asigurîndu-se condiții pentru' executarea de lucrări suplimentare în valoare de 5 milioane lei.
II. Prin contribuția 

bănească și în muncă 
a populației se vor 

executa lucrări pentru:— construirea a 8 săli de clasă și a unei săli de gimnastică în suprafață de 400 mp, în rețeaua școlilor generale :— amenajarea și întreținerea de străzi și trotuare pe o suprafață de 500 000 mp, parcuri și spații verzi pe 260 ha, plantarea a 70 000 arbori și arbuști ornamentali, 15 000 trandafiri și peste 5 milioane flori ;— construirea și amenajarea unui număr de 11 baze sportive și 30 terenuri de joacă pentru copii ;— îndiguiri și regularizări de albii pe o lungime de 3 km precum și realizarea altor lucrări edilitar- gospodărești.Valoarea lucrărilor ce se vor executa prin muncă patriotică pentru gospodărirea și înfrumusețarea municipiului va fi de 220 milioane lei, mai mult cu 10 la sută decît realizările în anul 1978.
III. In domeniul 
sistematizării:— realizarea obiectivelor economice și a noului ansamblu de locuințe „Cuza Vodă" în concordanță cu prevederile schiței și ale detaliilor de sistematizare, urmărindu-se accentuarea caracteristicilor urbanistice specifice municipiului;— actualizarea schițelor de sistematizare a comunelor suburbane Saicea și Mi- tocu Dragomirnei, precum și a detaliilor de sistematizare pentru centrele civice ale acestora ;— realizarea unui număr de 7 proiecte de locuințe cu mai multe nivele, care să valorifice specificul arhitecturii locale;

— reactualizarea și apli
carea studiului de sistema
tizare a circulației în muni
cipiul Suceava •,

— conservarea și prote
jarea monumentelor istorice Și de arhitectură, cît și a mediului înconjurător.
IV. In domeniul apro
vizionării populației și 

al prestărilor de 
servicii:— aprovizionarea ritmică a unităților comerciale în structura sortimentală solicitată de cumpărători,. atragerea unui fond de marfă diversificat dp la întreprinderile producătoare, a- sigurîndu-se depășirea planului de desfacere cu 4 milioane lei;— darea în folosință, la parterul blocurilor, a unei suprafețe comerciale de 3 800 mp, cu 10 zile înainte de termen ;— reprofilarea unui număr de 10 unități comerciale ;— dezvoltarea și diversificarea prestațiilor de servicii către populațip prin

organizarea corespunzătoare a activității de reparații și întreținere a bunurilor de uz casnic și gospodăresc, a locuințelor precum și realizarea pe această cale a u- nuj volum suplimentar de prestații dp cel puțin 4 milioane lei.
V. In domeniul 

gospodăriei comunale 
și locative— prin îmbunătățirea organizării producției și a muncii, folosirea rațională a fondurilor alocate, utilizarea cu economicitate a materiilor prime și materialelor, se vor executa în anul 1979, peste plan, reparații capitale și curente la un număr de 100 imobile;— creșterea coeficientului de utilizare a parcului de transport în comun cu 3 la sută iar la autovehiculele pentru salubritate cu 2 la sută față de plan ;— deschiderea unor trasee dP transport în comun, în cartierele noi, pe o lungime totală de 20 km ;— utilizarea mai deplină a capacităților dP transport a autobuzelor, întărirea ordinii și disciplinei, reducerea imobilizărilor de parc și realizarea pe această cale a ținui transport suplimentar de 800 000 călători ;— economisirea a 40 tone carburanți și lubrifianți, pe seama extinderii numărului de curse rapide, reducerii numărului de o- priri prin reamplasarea stațiilor, îmbunătățirea activității dp întreținere și exploatare a autobuzelor ;

— extinderea rețelei de 
distribuire a apes potabile 
și a canalizării cu 2,3 km.

Vi. Venituri proprii ale 
bugetului local

Depășirea veniturilor pro
prii ale consiliului popular 
pe anul 1979 cu cel puțin 
3,5 milioane lei prin^ dez
voltarea unor activități in
dustriale și prestatoare de 
servicii, consolidarea econo
mică a cooperativelor meș
teșugărești, identificarea și 
atragerea la buget a noi 
surse de venituri și organi
zarea mai bună a încasări
lor.

VII. In domeniul 
educației politice și al 

culturii socialiste
întreaga activitate din 

domeniul educației și cul
turii socialiste va fi orien
tată spre mobilizarea ma
selor de oameni al muririi 
la realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan și anga
jamentelor anului 1979, la 
gospodărirea și înfrumuse
țarea municipiului Sucea
va.

Se va desfășura o amplă 
muncă politico-educativă în 
cadrul celei de-a Ii-a edi
ții a Festivalului național 
„Cîntarea României14.

★Consiliul popular al municipiului Suceava, oamenii muncii de pe aceste minunata meleaguri buco vineție. sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, nu-și vor precupeți e- forturile pentru realizarea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale partidului.înființarea a 15 unități noi
Consiliul popular ai municipiului

Suceava
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