
Ș e d i nța
Comitetului Politic

Executiv al C.C. al P.C.R.
Ieri, sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceausescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele Frontu
lui Unității Socialiste, a avut loc ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a luat în 
dezbatere propunerile formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu „Cu privire la 
creșterea rolului Frontului Unității Socia
liste în viața social-poliiică a României 
și îmbunătățirea organizării sale".

Comitetul Politic Executiv a dat o înal
tă apreciere Și a aprobat întrutotul pro
punerile secretarului general al partidu
lui, considerând că aplicarea lor va avea o 
mare însemnătate politică pentru dezvol

tarea democrației socialiste și participarea 
activă a întregului popor la făurirea conș
tientă a propriului său viitor comunist.

Comitetul Politic Executiv a hotărif ca 
propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
să fțe date publicității, urmînd ca Plenara 
Frontului .Unității Socialiste să adopte 
măsurile-necesare pentru traducerea lor 
în viâțăî. astfel incit să se asigure o tot 
ma; largă'.și intensă participare a clasei 
noastre muncitoare, a țărănimii și intelec
tualității, a tuturor cetățenilor, fără deo
sebire de naționalitate, la înfăptuirea Po
liticii interne și externe a partidului și 
statului. Ia vasta operă de construire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
și a orînduirii comuniste pe pămîntut 
României.

Cu privire la creșterea rolului
Frontului Unității Socialiste 

în viața social-politică a României 
și îmbunătățirea organizării saleSchimbările profunde produse în structura socială a României și în relațiile sociale, ca rezultat al;., dezvoltării forțelor de j^oducție, al desfășurării cu •ucces a operei de construcție socialistă, au deter- Sainat creșterea puternică 

a conștiinței maselor largi populare, participarea lor conștientă, tot mai activă, 
la viața politică a țării noastre.Noul cadru organizatoric realizat prin constituirea consiliilor oamenilor muncii și instituționalizarea a- dunărilof generale, precum și congresele cu caracter național ținute în ultimii 
—!

ani Pe diferite domenii de aetivițate asigură participarea largă a oamenilor muncii la conducerea tuturor sectoarelor economico- soeiale, a întregii societăți. Sistemul nostru democratic de organizare și conducere a vieții publice demonstrează cu putere superioritatea democrației noastre socialiste care asigură poporului posibilitatea făuririi libere a propriului său destin, a viitorului său comunist.Ca o expresie a unității și coeziunii poporului nostru, în cadrul Frontului U- nității Socialiste sînt reunite toate organizațiile so (Continuare in pag. a

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România

ciale, economice, de masă, uniunile ele creatori, societăți științifice, precum și cultele religioase. De asemenea, în sate au fost constituite organizații ale Frontului Unității Socialiste.Trebuie să spunem însă că acest cadru nu permite să cuprindem în activitatea politică o serie de categorii. de oameni ai muncii. A- ceasta se datorește faptului că multe din organizațiile și organismele cuprin-r se în Frontul Unității Socialiste nu au caracter de organizații politice.
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Documentele Cpngresului al Xll-lea al partidului 
în dezbaterea întregului popor

Cu angajamentul 
îndeplinitParticipînd cu entu- : ziâsm la întrecerea socialistă, numeroase brigăzi de mineri de la I .M. Lpnea raportează de pe acum îndeplinirea angajamentelor asumate în cinstea celuj. de-al Xll-lea Congres al Partidului ' Comunist Român. Printre aceste brigăzj. se numără cele conduse de Ioan Miclea IU, Viorel Negru, Zorită Pintilie, Nicolae Golea și Iosif Clamba de la sectorul IV. în cele zece luni trecute dip acest an, minerii din brigada lui Iosif Clamba au extras 7120 tone de .cărbune peste sarcina de plan.

Petre VASIU, 
corespondent

Cuvîntul 
a1 brigăzii 
vitezelor dCa toți oamenii muncii din întreprinderea noastră, minerii sectorului VIII investiți; de la mina Vulcan au luat cunoștință cu Viu interes despre prevederile documentelor de mare însemnătate pentru viitorul țării, care vor fi supuse spre dezbatere și aprobare celui de-al Xll-lea Congres al partidului. Am reținut, în mod deosebit, creșterile prevăzute în domeniul extracției de cărbune și legat de activitatea noastră, sarcinile majore trasate întreprinderilor miniere cu privire la dezvoltarea continuă a capacităților de producție.Brigăzii noastre i s-a încredințat o lucrare deosebit de importantă : săparea magistralei de la orizontul 360, care va fi prevăzută cu două linii de transport pe benzi cu covor de cauciuc și o linie c.f. pentru aprovizionarea tehnico-materială. într-un viitor destul de a- propiat, respectiv din 1981, această galerie va concentra transportul producției de la cele mai multe sectoare și, desigur, de la narile abataje mecanizate ale 

I

de ordine 
: creșterea - 
e avansareminei. Fină în prezent ani realizat săparea și amenajarea unor lucrări dependente, cum sînt stația de pompe și garajul de locomotive. Am executat, de asemenea, „..-săparea unei mari porțiuni din galerie, circa 800 ml din totalul de 1,1 km, și betonarea e; pe o lungime de 100 m. După cum decurg lucrările, vrem ca în cel mult trei luni de zile să străpungem magistrala .și brigada noastră să treacă, alături de formația condusă de Ion Niță, La bc- tonare. Avem un avans substanțial față de grafic, datorat în cea mai mare parte faptului că am lucrat cu o combină modernă cu care am obținut, numai în acest an, o depășire medie lunară de 18 la sută față de plan.Aș vrea să subliniez că de la publicarea proiectelor de documente pentru Congresul al Xll-lea, comuniș-

Hie CII1RON, 
miner, șef de brigadă, 
vicepreședinte al c.o.in

I.M. Vulcan '

(Cont. în pag. a 2-a)

Acțiuni 
politico-educative 

pentru tineretîntreaga activitate desfășurată de organizațiile U.T.C. din Valea Jiului în această perioadă, este marcată de întîmpinarea ma- rcȘ-ui forum al comuniștilor VT nrzult.ite superioare în procesul de producție, în viața de organizație. Au loc întîlniri cu cadre de răspundere din întreprinderi și instituții, concursuri pe teme profesionale, mese rotunde, simpozioane și sesiuni științifice.Preocupări susținute e- xistă la comitetele U.T.C. de la întreprinderile miniere Și preparații în scopul întăririi ordinii și disciplinei, cultivării spiri

tului de răspundere și inițiativă în soluționarea principalelor probleme cu care se confruntă colectivele de oameni ai muncii.în prezent un număr important de tineri sînt antrenați în cadrul întrecerii „Tineretul, factor activ în realizarea cincinalului revoluției tehnico-științ.i.fice", în concursurile „Calitate, e- conomic, producție", „Buna servire" și altele, acțiuni care au menirea de a mobiliza întreaga masă de tineri la înfăptuirea sarcinilor ce le revin din proiectele de documente ale Congresului al Xll-lea.

Mina, din al care colectiv a fost lansată una dintre cele mai valo- 

roase inițiative muncitorești
VITĂȚI" - mina Petrila și-a depășit sarcinile planificate pentru ze 
ce luni din acest an la productivitatea în cărbune

„BRIGADA ÎNALTEI PRODUCTI

Plus 750 kilograme de cărbune pe post14 072 tone, pe seama sporirii productivității muncii planificate în cărbune cu 757 kg/post.
— și-a depfi-

planifîcate
SECTORUL IV și-a 

realizat sarcinile de 
plan pe 11 luni din a- 
cest an, depășindu-le 
cu 5099 tone de căr
bune extras.

• EUGEN VOICU și 
formația sa — „BRIGA
DA ÎNALTEI PRODUC- 

Minerii Petrilei și-au depășit sarcinile la producția de cărbune prevăzută a se extrage în zece luni ale anului, cu
TIVITAȚI“
șit sarcinile 
pentru acest arr cu 8 000 
de tone pe seama sporirii 
productivității muncii cu 
2310 kg/post.

SECTORUL III, 
pe zece luni din acest 
an, a obținut o depă

șire a sarcinilor de 
7572 tone de cărbune.

• Cele mai bune reali
zări Ia nivelul sectorului 
le-au obținut de Ia înce
putul anului brigăzile de 
frontaliști conduse de 
ION CÎȘLARU (plus 7 000 
tone) și VASILE GL1Ș- 
CA (plus 2 000 tone).

IN PAGINA A 3-A

FIERUL VECHI 
trebuie expediat u- 
nitâților siderurgi
ce, nu lăsat prada 
ruginei prin incinte!

Șeful de schimb Va- 
sile Boda, minerul Ni
colae Zănoagă și mais
trul minier Gheorghe 
Dombi, de la sectorul 
V al minei Lonea î- 
naintea intrării în mină. 
Ei sînt hotărîți să a- 
dauge încă multe tone 
peste cele 600 de tone 
cărbune plus pe care >1 
are brigada condusă de 
harnicul brigadier An
drei Antal.

Foto : Ion LICIU

Trei zile și trei nopți de inaltă tensiunePentru prima oară înValea Jiului, pe acest cîmp im pre- f smrat de piloni și conducte : aeriene, a avut loc una | dintre cele mai compli- : cate operațiuni — proba | de presiune a apei la 32 | de atmosfere — după : spusele oamenilor fiind : printre puținele de acest ; gen desfășurate în țară. : Dar să lăsăm faptele să : vorbească, așa cum s-au ț succedat, cum le-am au- ; zit din gura oamenilor.■ upă montarea con-: duetelor in locuri-: le stabilite dcasu-| pra pilonilor și sudarea ș lor Cap lg cap, precum și i a lirelor de dilatat ie s-au : luat primele măsuri pen-

Oamenl crescuți la școala muncii
tru umplerea conductei cu apă, pe o lungime de doi kilometri. Eclîipa condusă. de Petru Purtan s-a ocupat de protejarea împrejurimilor. Căci nu te poți juca eu apa într-o conductă eu diametrul de o‘>t sute mm și două mii de metri lungime, (care, după un calcul estimativ n-ar încăpea în zece vagoane de tren) mal ales cînd este supusă linei presiuni de 32 de atmosfere ! Este o chestiune de pericol, âtî’t pentru cei care făceau probele, cît și pentru cei din îni-

prejurimi. Linia electrică a fost protejată eu covoare de cauciuc speciale. Oamenii au îmbrăcat costume rezistente și căști de protecție. „Trebuia să ne gîndim la orice situație nedorită, spunea Inginerul Nicolae Nemeș, șeful lotului energo-cons- trucții Paroșeni, Un tî- năr cu o bogată experiență do muncă pe șantier, și o mare încredere în oamenii- eu care lucrează. Știam că trebuie-să reușim. Nu se putea altfel. Am verificat fiecare sudură, fiecare

îmbinare. Cu toate că s-a j muncit cu răspundere co- ; munistă, eram datori să ; ne gîndim ia orice ne- ; prevăzut care ne-ar fi i distrus instalații, materia- i le, munca noastră..." Ată- ; tuci se afla și Gheorghe ț Radu, dirigintele de șan- ; tier, omul cu gîndirea : pătrunzătoare, mereu cal- ; culat, căruia nu-i scapă j ni< i un amănunt într-o a- = «•menea împrejurare. ■Umplerea conductei cu • apă a durat foarte multe i ore, timp în care briga- ■ da condusă de Petru Pur- I tan nu s-a mișcat de la j
Valeria COANDRAȘ i

—-....... — "■■■:--------------------- --- ---- ------- .
(Continuare in pag. a 2-a) |
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fn laboratorul de fizica al Școlii generale nr. 6 Petroșani,
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Trei zile și trei nopți de înaltă 
tensiune

(Urinare din pas I)fața locului, indiferent. că. 
a fost zi sau noapte, că a plouat sau a fost frig. Nici lăcătușii--Rovin Mocanii, Tiberiu Suba, Gheorghe Vidrpșan. Petrii Gliga și Ștefan C.hesa. care au înțeles că fiecare minut este prețios, că se cere atenție maximă. Ultimul dintre ei — Ștefan Chesa tocmai trebuia să se. afle libere1', dari-a cerut șefului de șantier permisiunea dc a fi acolo, alături de colegii săi, părtaș la un eveniment de importanță deosebită. Nici Mihai Cpsma ■ și Augustin Dudilă, cei care au manevrat cu pricepere macaralele și mașinile cu peridoc, n-au ațipit vreun minut în a- eele zile și nopți de încordare. Nimeni nu seputea gindi Ia altceva, instalații, decît la faptul că proba trebuie să reușească, în Vale totul decurgea normal, Călătorii dintobuze"in lungul tronsonului dar nimeni n-a bănuit că, | acolo se finalizează unul
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Decada cărții social-politice, 
științifice și tehniceîntre .1 și 10 noiembrie se va desfășura în întreaga țară „Decada cărții social- politice, științifice și. tehnice11, manifestare ' complexă dedicată Congresului al Xll-lea al partidului. Decada își propune să contribuie la intensificarea activității de propagandă și. difuzare a cărții social-politice, științifice și tehnice, la mai buna cunoaștere a activității editoriale în acest domeniu.Cu concursul editurilor de profil vor fi Organizate în toată această perioadă în-

tîlh'iri ale cititorilor cu autori și redactori din edituri, dezbateri asupra unor lucrări social-politice, științifice și tehnice, mese rotunde, simpozioane, expoziții și standuri de carte în întreprinderi,, instituții, așezăminte de cultură, librării ș.a. In cadrul manifestărilor o atenție deosebită se va acorda organizării, cu concursul Editurii Politice, a unor acțiuni de popularizare, difuzare și dezbatere a proiectelor de documente ale Congresului al XH-lba.

Prognoza vremii pe luna noiembrie

dintre .actele de exȚ/ism■cotidian.upă ce conducta s-a1 J umplut Schi11, s-afăcut aerisirea a-ceșteia în două . punctesituate în zona inlierioa-ră și. superioară . Apoi afost pusă în funcțiurie e-loctropompa. La ofa 23,30apa din conduct;î‘ a fostsupusă presiunii de 16atmosfere. Era prima
at-

treaptă de verificare rezistenței conductei. pă cîteva ceasuri, in oiștea nopții s-a auzit man da :-— Treceți la 20 de mosfere IApa vijelioasă, lovea cu putere în pereții conductei. Trecuse de miezul nopții eînd indicatoarele electropoinpei indicau cifra 32, adică 32 de atmosfere. Privirile tuturor erau la ce în Și trupul cilindrilor de oțel, vrînd parcă, să-i distru- au- ga. Dar nici o picătură au văzut agitația nM apăruse în exterior, semn că totiil rezistă, că oamenii au reușit. O voce, nici acum, țiu se știe a cui a fost, s-a auzit cu

putere și bucurie în noapte : „Rezistă !".Da, conducta a rezistat, lucrările efectuate de a- cești ; oameni hărnici nu puteau primi mai puțin de nota zece. Pe fețele lor congestionate, subțiate de nesomn și oboseală a răsărit veselia, bucuria reușitei unei operații, de î- naltă complexitate. Presiunea apei a fost redusă Ia 16 atmosfere și stabilizată la acest parametru timp de 12 ore, pentru siguranță deplină. După care a fost micșorată la zero, forțele apei domolite s-au scurs spre rîul de unefe veniseră.n biroul maistruluiDamian s-a liniștea. In
ațintite spre tronson, pe măsură apa apăsa năprasnic

I cald al loan lăsat jurul nostru erau aproiPc toțicei care au participat la această operațiune complexă, acolo lingă tronsonul 3, al conductei de termoficare din zona Is- croni, dovedind naltă răspundere torească, curaj și ție, întîmpinînd forum al comuniștilor așa cum șe cuvine, cu rezultate de toată lauda.
o î- munci- ■ibnega- înarele
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Creșterea vitezelor de avansare
(l)rmare din pag. 1)tii din brigada noastră s-au .mobilizat mai mult pentru .«sa în fiecare schimb șă obținem avansări sporite.Sin tem pe deplin conștient! că de ritmul nostru de muncă depinde deschiderea la timp a viitoarelor capacități și, maj ales, asigurarea transportului operativ al producției ce va fi extrasă în sectoare mari, cura sînt sectoarele Ill, I, II, VII. Cu sprijinul conducerii minei care se interesează îndeaproape de lucrare, am reușit ca în medie să excavăm lunar circa 1 000 mc, cu un număr mediu de postur; de 250, ceea c.e denotă p bună folosire a dotării actuale.în general, activitatea decurge bine. Dar nu putem spune că nu ar exista posibilități să realizăm chiar mai mult. Creșterea vitezelor de avansare ne preocupă zj de zi și am făcut recent propunerea să se îmbunătățească aprovizionarea frontului nostru de lucru cu bolțari pentru ’Detonare, precum și cu profile TH pentru confecționarea armăturilor metalice în ca

dru} atelierului propriu al întreprinderii.Despre faptul că întreaga brigadă și chiar întregul nostru sector de investiții se mobilizează plenar acum, în preajma Congresului, vorbesc faptele. De altfel, colectivul nostru s-a angajat să îndeplinească sarcinile anuale cei puțin cu 15 zile mai devreme. Mai menționez că spiritul de angajare și de răspundere față de lucrările noastre caracterizează toate cele cinci brigăzi din sector. Toate vor raporta realizarea planului înainte de termen, așa cum a intrat de altfel în tradiția sectorului de mai mulți ani.Din documentele elaborate pentru Congresul al Xll-lea am reținut că activitatea de extracție a cărbunelui va ocupa Un Ioc central între ramurile industriei, Comuniștii, minerii din sectorul nostru de investiții înțeleg să se mobilizeze tot mai mult pentru a contribui la înfăptuirea creșterilor de plan prevăzute, pentru a asigura astfel progresul neîntrerupt și accelerat ăl țării.
Mersul autobuzelor în „pană“ de punctualitateConform Decretului nr. 277/1979 al Consiliului de •Stat privind raționalizarea consumului de carburanți și rințelor este și frecvența autobuzelor de Urieani, însă eu condiția ca progra-gospodarirea

a parcului de automobile, după o matură chibzuință, conducerea Exploatării de transport Petroșani a luat unefe măsuri demne de laudă. Incepînd cu 15 octombrie a.c, s-a înființat traseul de autobuze Aeroport Petroșani -- Lonea cu 
o frecvență de 8 minute. Pe . traseul Petroșani. — Uri- can.i vor circula zilnic. 10 autobuze cu o frecvență de 
15 minute.‘ Măsurile luate ,sînt bu

ne, aducătoare de economii ■ 
"dc carburanți, dâr și trasee ți orar în măsură să satisfacă pe deplin, atît nave-■ tiștii cit și călătorii ocazionali. Facem această afir-’ maț ic, deoarece acel ce locuiesc în cartierul Aero
port din Petroșani — spre exemplu — și muncesc la I.M. Donea,' nu mai sînt obligați să schimbe autobu
zul în Piața Victoriei. In măsură ,să facă față ce

mul (și avem convingerea economicoasă că el s-a întocmit ținîndu-seșeama de necesitățile oamenilor muncii și posibilitățile E.T.P.) să fie respec-tut cu rigurozitate.

loc să . plece din cincisprezece în cincisprezece minute, pleacă din douăzeci în douăzeci. Plauzibilă, e drept, justificarea, dar nu se putea înlocui prompt autobuzul defect <;u unul în stare de funcționare ? Din lipsa acestui autobuz,
Pe urmele unor sesizări

. Cîteva zile de la aplicarea noului program, autobuzele de pe cele două trasee au circulat ca pe... roate. Aceasta spre mulțumirea tuturor. Dar la puțin timp după intrarea lui în vigoare, noul program a intrat și In... pană de. punctualitate. în ziua de 24 octombrie autobuzul de Uri- cani <?e trebuia să plece din Petroșani la ora 11 și 15 minute a plecat la 11 și 20 d " miruite. La vociferările 'filatorilor taxatoarea a elucidat P<‘ loc problema :
— A ieșit Up autobuz din cursă, așa că autobuzele, în

mulți călători din Vulcan n-au mai putut urca în autobuzul de Urieani — Petroșani de la ora 13 Și 50 de. minute, ba mai mult, șoferul s-a văzut nevoit să oprească la circa 100 metri dincolo de stație spre a nu fi luat cu asalt de zecile de călători care așteptau în stații și care n-ar fi putut urca în. nici un chip în autobuzul arhiplin.într-o. scrisoare adresată redacției'' Dumitru Mun- 
teanu, Gheorghe Savin, 
-Mihai Alecu, Aurel Pop, 
Vasile Tonia și alți nave-

tiștj ne relatau printre altele : „In ziua de 15 octombrie a.c. s-a trecut la noul program al autobuzelor E.T.P. In aceeași zi așteptam în stația „Carpați11 autobuzul care avea plecarea la ora 3 și 40 de minute', oră la care trebuia să plece în cursă prima mașină Pe această rută. N-a venit însă nici la ora 3 și 45 de minute, ei abia la ora 4. Ajuns la Vulcan autobuzul a staționat circa 15 minute, jar motorul funcționa în gol. Pentru ca noi, cei care facem naveta și lucrăm la diferite întreprinderi miniere, să putem a- junge }a timp la _ locurile de muncă, ani dori ca primul autobuz Petroșani — Urieani să plece din stația de capăt la oră 3 și 30 de minute. Avem convingerea că această problemă va Ii analizată de factorii de răspundere și rezolvată favorabil, pentru a ni se crea posibilitatea de a a- junge la timp la locurile noastre de muncă din subteran". Pavel Berta, miner

I.M. Lonea : „Așa cum s-a anunțat de altfel și prin ziar, potrivit noului program autobuzele Petroșani- Lonea circulă din 8 în 8 minute cu traseu prelungit pînă în cartierul Aeroport. Salutară măsură. Dar, potrivit zicalei, „toate minunile țin numai trei zile11, așa Și cu respectarea orarului. In ziua de 21 octombrie, în jurul orei a- miezii n-a venit nici un autobuz maj bine de 35 de minute, iar a doua 2i, de Ia ora W, o întirziere tot cam la fel. Am dori ca o- rarul, judicios gîndit, de altfel, să fie respectat cu rigurozitate spre mulțumirea călătorilor".
După cum se vc<le, în 

noul program al autobuze
lor au apărut deja „Pene“. 
Este cazul ea acestea să fie 
operativ remediate, iar con
ducerea E.T.P. să studieze 
propunerea navetiștilor cu 
privire la ora plecării pri
mei curse pe ruta Petro
șani — Urieani.

Dumitru GRIS \N

Noiembrie se va prezenta ca o lună de toamnă, umedă, cu multe zile ploioase. Cantitățile de apă rezultate vor depăși valorile normale. Din punct de ve- 'dere termic va fi o lună, puțin mai caldă decît normal.Intre 1 și 6 noiembrie? în cea mai maret parte a țării cerul va fi mai mult noros și vor cădea precipitații temporare sub formă de ploi Și burniță. La munte și izolat în nordul țării vor cădea lapovița și ninsoare. Vîntul va sufla moderat, cu intensificări de scurtă durată pînă la tare, predominînd din nord-esț, Temperaturile minime vor1 fi cuprinse între minus 4 și 6 grade, iar cele maxime între 5 și 15 grade.De la 7 la 12 noiembrie: vremea; va fi în general umedă. Vor predomina zilele cu cer înnorat. Precipitațiile vor fi sub formă de ploi și burniță, numai i- zolat, pentru scurt timp, ț, sub formă de lapoviță șițk. ninsoare. Vîntul va sufla moderat. Temperatura în scădere ușoară. Minimelb de la minus 4 la plus 6 iar maximele între 2 și 12 grade.In perioada 13-—18 noiembrie: Vremea se va încălzi ușor, dar se va menține în general umedă, cu cer mai mult acoperit. La munte și izolat în zona deluroasă precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vîntul va sufla, moderat, cu intensificări, în unele zile, pînă ia tare (45—50 km/oră), predominînd din sectorul estic. Temperaturile minime de la minus 3 la plus.7 grade, maximele între 6 și 14 grade. Ceață dimineața și seara-Intre 19 și 25 noiembrie: vreme în general^ închisă, cu ploi și burniță în mâi mare parte a țăiii. Vîntul va sufla moderat, cu intensificări pînă la tare, în unele zile, mai ales în sudul și estul țării, predominînd din sectorul estic. Temperaturile minime vor fi între minus 2 și plus -b grade, iar maximele,;înțrțf 5 și 15 grade.In ultimele cinci zile ale lunii, vremea în curs de răcire, îndeosebi în zonele din nordul țării. Cerul va fi mai mult noros, vor cădea precipitații mai ales sub formă de ploaie. Vîntul Va sufla moderat, cu intensificări de scurtă durată din nord-est. Tempe- . ralurile minime, de la minus 3 la Plus 7 grade, iar cele maxime între 2 și 12 grade, local mai ridicate. Ceață locală dimineața și seara.
„De ce am pierdut 

acceleratul de la ora 
15,0<) din Petroșani ?" A- 
ceaslă întrebare și-au 
pus-o maj multi cetățeni 
din aceste două ima
gini foto, surprinse du

minică în stațiile „Vîs-„ 
coza“ Lupeni (stingă) și 
„Liceu—Vulcan11 (dreap
ta). Și își puneau a- 
ceastă întrebare pe drept 
cuvînt deoarece, între o- 
rele 13,10 — 14,45, nu 
a trecut decît un auto
buz spre Petroșani, și 
acela plin ochi. Așa că 
au rămas... de căruță.
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Resursele secundare — redate cit mai operativ în circuitul 
economiei naționale

O tonă de fier vechi înlocuiește o tonă de fontă, care se obține din două tone
de minereu extras de un miner în subteran în timp de 13 ore și o tonă de cărbune 
cocsificabil extras de un miner în subteran în timp de două ore și un sfertDezvoltarea, într-un ritm accelerat a economiei în general și a industriei siderurgice în special, necesită și reintroducerea în circuitul producției a resurselor secundare într-o propor

ție mai mare ca pînă în prezent. Aceasta este de fapt o sarcină de mare răspundere pentru fieca
re întreprindere, sarcină statuată. în dispozițiile Decretului nr. 106/1975 
care în art. 11 prevede : 
„Planai de colectare și 
valorificare a resurselor 
secundare, parte compo
nentă a planului națio
nal unic de dezvoltare 
economico-socială, asigu
ră introducerea în cir
cuitul economic a tutu
ror resurselor ce există 
în acest domeniu, în 
scopul lărgirii bazei in
terne de materii Prime 
Și materiale a economiei 
naționale".„ Raidul nostru întreprins recent prin cîteva întreprinderi miniere din Vale a scos în evidență faptul că în incinta acestora există mari cantități de materiale secundare. In cele 
ce urmează vom releva modul cum. se acționează pentru atragerea lor în circuitul productiv.

: „In scopul lărgirii bazei interne
f de materii prime și materiale, uni- 
; tățile economice și instituțiile de 
î stat, precum ~și organizațiile coope- 
; ratiste și celelalte organizații ob- 
j ștești sînt obligate să asigure strînge- 
î rea, sortarea, depozitarea, gospo- 
î dărirea, predarea și respectiv va- 
î lorificarea resurselor secundare re- 
; zultate din activitatea proprie, să 
I țină evidența contabil-gestionară a 
| acestora și să predea, odată cu ca- 
< sarea bunurilor aflate în administra- 
î rea sau proprietatea lor, unităților 
i specializate în colectarea resurse- 
; lor secundare, reperele, subansam- 
î biele și materialele care nu pot fi 

utilizate ca atare sau prin recondi- i 
ționare.

Se interzice distrugerea sau de
gradarea resurselor secundare cu 
excepția cazurilor prevăzute de lege.

Unitățile economice vor adopta* 
măsuri concrete pentru ca în fieca
re întreprindere, secție, atelier sau 
loc de muncă să se instaureze un 
spirit de înaltă responsabilitate în 
gospodărirea economicoasă, cu efi
ciență sporită, a materiilor prime și 
materialelor, să se acorde o aten
ție deosebită colectării și valorifică
rii tuturor resurselor secundare.

ART. 2 DIN DECRETUL |

nr. 106/1975 • f

Asemenea mormane de fier vechi — mostre . ale 
unei crase neglijențe gospodărești — pot fi întilnite 
în multe locuri din incintele întreprinderilor din Va
lea Jiului.

FIERUL VECHI 
trebuie expediat unităților siderurgice, 

nu lăsat pradă ruginei prin incinte!
Situația pe unități a realizării 

planului de colectare și predare 
a resurselor secundare (în tone)

I. M, Lonea

Două puncte de vedere

Planificat Realizat Diferență(pe 9 luni)I.M. Lonea 1000 480 — 520I.M. Petrîla 1000 800 — 200I.M .Dilja 550 500 — 50I.M. Livezeni 450 310 — 140I.M. Aninoasa 1100 340 — 760I.M. Vulcan 1100 830 — 270I.M. Paroșeni 1000 740 — 260I.M. Lupeni 2200 1600 — 600I.M. Bărbăteni 350 120 — 230IM, Uricani 950 226 — 724I.R.I.U.M.P. 800 300 — 500I.U.M.P. 2200 2700 + 500I.F.A. „Vîscoza" 115 40 — 75Pieparațiile 1700 1300 — 400

Vasile Pătrășcioiu, șeful punctului de colectare a fierului vechi Livczeni: „Avem obligația, potrivit contractului, de a ridica fierul vechi de la mina Lonea. Cert este că pînă în prezent am fi ridicat o cantitate mult mai mare decîf am făcut-o dacă a- cesta era sortat și depozitat în locuri accesibile".
Ana Rotzig, tehnician la biroul aprovizionare I. M. Lonea : „Punctul de colectare de la Livczeni este obligat potrivit contractului nr. 2 din 1979, să ridice întreaga cantitate contractată de fier vechi. Noi am solicitat de nenumărate ori acest lucru prin a- 

drese, ultima în 10 octombrie 1979 cu nr. 4646, dar în zadar".
REDACȚIA. In timp ce planul de fier vechi ăl întreprinderii nu este realizat nici jumătate, furnizorul dar și beneficiarul caută justificări, se „a

coperă" cu hîrtii, iar în incinta minei Lonea, în ziua cînd făceam documentarea, în depozitul din fața atelierului „zăceau" imense cantități de șpan amestecat cu cabluri, plasă de sârmă, cutii de conserve, bare de fier, liîrtie. După stația de funicular și stația de com- presoare, sînt „depozitate" zeci de vagonete, chible, cărucioare de transportat lemn, țevi, diferite carcase, lanțuri de TR, ' radiatoare, stații de întoarcere, și construcția metalică a două complexe mecanizate, complexe aduse în stare de fier vechi, necasate încă, pentru, oare se plătește și în prezent amortisment de zeci de mii de lei. Așa stînd lucrurile, la mina Lonea se poate vorbi de o sortare, depozitare și gospodărire a resurselor secundare în sensul art. 2 din Decretul 106/1975 ?

I.M. Uricani. Fier vechi peste tot, din fața a tie- 
relor și pînă în malul Jiului, dar planul de colectare 
nu se realizează. Din 950 de tone de fier vechi cit 
trebuia predat în acest an, mina a colectat și expe
diat doar... 226 tone.

I. M. Uricani

Metal vechi la tot pasul, 
dar planul nerealizatPractic au mai rămas două luni pînă la finele a- nulul și mina Uricani și-a realizat planul de colectare și predare a fierului vechi doar in proporție de 21,6 Ja sulă. Asta in condițiile in care în ziua documcntă- rii in incinta întreprinderii ani intîlnit la tot pr.isid mari cantități de fier vechi. Mai concret, la rampa puțului „așteaptă" să fie ridicate și depozitate într-un Joc corespunzător trenuri de roți, vagonelc, carcase. stilpi hidraulici, ■ turbine TR. Pe marginea

Jiului încă două grămezi de spân •care numai sortat nu este, Lîngă calea ferată situația nu este eu nimic mai bună. Același lutru îl întilnim și în incinta a- telierului mecanic. Cert este că la Urioani nu se duce lipsă de fier vechi. Lipsește în schimb preocuparea celor pare, prin a- tribuțiile lor de serviciu, au sarcina de a se ocupa de o cit mai bună valorificare a resurselor secundare.

I.M. Vulcan. Ceea ce se vede în cele două ima
gini alăturate, nu este un loc de depozitare a fieru
lui vechi și nici cel puțin fier vechi nu este, ci... un 
complex mecanizat, un complex scos din subteran Și 
dezmembrat în piese și subansămble lăsate pradă ru
ginei. în curîrid îl vor acoperi nămeții iernii.

Activitatea Je valorificare a resurselor secunda
re, deși este luna octombrie, se desfășoară în majori
tatea unităților economice din Vale încă destul de 
lent și nu cu suficientă răspundere. în nici o între
prindere vizitată nu se poate vorbi de sortarea și 
depozitarea, pe calități, ă resurselor secundare. Există 
încă și la ora actuală, în multe întreprinderi, neinven
tariate, cantități însemnate de fier vechi. Este necesar 
ca pentru o mai bună desfășurare a acestei activități, 
factori; de răspundere din fiecare întreprindere, din 
Combinatul minier Valea Jiului, să inițieze controale, 
să verifice modul în care sînt gospodărite și valorifi
cate resursele secundare.
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Cu privire la creșterea rolului 
Frontului Unității Socialiste 

a Românieiîn viafa socîal-politică(Urmare din pag. 1) cadrul organizațiilor se vor discuta, de asemenea, hotărîrile consiliilor populare, măsurile care privesc Viața și dezvoltarea econo- mico-socială a localităților urbane și rurale. De asemenea, organizațiile „Frontului Unității Socialiste vor participa' la desemnarea candidaților <ie pentru consiliile ..de toate categoriile. ' ’ odată. în viitor, consiliilor populare vor

Avînd în vedere crește
rea continuă a conștiinței politice a oamenilor muncii, a dorinței acestora și, totodată, a necesității participării lor tot mai active la viața Politii ă, se impune să adoptăm formele organizatorice corespunzătoare. în acest, scop, apare neeesa- să tse constituie în cadrul Frontului Unității Socialiste organizații propri; ale acestuia, care să primească membri individuali din rîndul cetățenilor ce nu fac parte din Partidul. Comunist Român. Organizațiile proprii ale Frontului Unității Socialiste vor trebui Să se constituie pe sate, orașe și cartiere, precum "și în întreprinderi și . instituții. în comune, orașe și municipii este necesar să se constituie, pe lingă consiliile Frontului Unități; Socialiste, comitete ale organizațiilor Frontului Unității Socialiste. De asemenea, va trebui să Sg creeze comitete" ale organizațiilor Frontului Unității Socialiste atît în cadrul consiliilor județene, cît și al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.Pentru, o cuprindere mai largă a maselor viața politică, inclusiv tinerei generații, este cesar de a unei lui Unității Socialiste orice cialiste să fie unul secretarii sau secretarii juneți ai comitetului partid respectiv.— La municipii și județe, președintele Consiliului Frontului Unității Socialiste să fie im secretar sau Un membru al biroului comitetului de partid pectiv.— Pe plan central ședințe al Frontului tații Socialiste să fie cretarul general al Partidului Comunist Român.în același timp, pentru conducerea activității curente să se instituie funcția de președinte executiv Consiliului Național Frontului Unității Socialiste.Consider necesare aceste măsuri ținînd seama de amplificarea activității consiliilor Frontului Unității

unei permanente comune a < ele masă și
conducerij a orga- obș-mă-

E

cit Ta a ■ ne- să aibă posibilitatea deveni membrii al organizații a Frontu-
cola or- vor suborganizațiilor

cetățean care a împlinit vîrsta de 18 ani. Membrii organizațiilor Frontului U- nității Socialiste vor avea dreptul de a fi aleși în mitetele de conducere toate nivelurile. Toate ganizațiile F.U.S. își desfășura activitatea îndrumarea de partid.Sarcina principală a organizațiilor Frontului Unității Socialiste va trebui să fie asigurarea participăriimembrilor lor la întreaga viață politică a țării. Ei vor lua parte activă la discutarea (tuturor legilor și hotărârilor supuse dezbaterii întregului popor. în

deputați populare Tot- depu tații . . fidesemnați și din rîndul membrilor organizațiilor Frontului Unității Socialiste.Corn i te tel o organ iz ati ilor Frontului Unității Socialiste își vor desfășura activitatea în cadrul consiliilor Frontului Unității Socialiste, aceste .consilii, inclusiv Consiliul Național.în întreaga lor activitate, organizațiile Frontului Unității Socialiste se vor conduee după legile țării și hotărîrile Partidului Comunist Român — forța politică conducătoare a societății noastre socialiste.Totodată, este necesar să se aducă unele îmbunătățiri în organizarea consiliilor Frontului Unității cialiste, în conducerea ce.stora.în acest sens propttn mătoarele :— Președintele Consiliului comunal și oțășenesc al Frontului Unității

avînd reprezentanți în în

So-a-ur-
So- 
din 
aci
de

res-pre-Uni-se-
al al

Socialiste, ca urmare a constituirii organizațiilor proprii, precum și pentru realizarea operative, activitățij: nizațiilop iești.Adoptarea acestor suri va oferi cadrul organizat de participare la viața politică a milioanelor de oameni ai muncii, cetățeni ai Republicii Socialiste Român-a care nu sînt membri ai Partidului Comunist Român și care înfăptuiesc neabătut politica partidului nostru, ce „corespunde pe deplin intereselor vitale ale întregului popor. A- Ceste măsurj organizatorice de amplificare a democrației în viața politică a țării corespund pe deplin noii etape istorice în care se găsește România — aceea a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate. Ele constituie o cerință obiectivă a mersului nostru înainte pe toate planurile, a unirii și dinamizării tuturor energiilor și capacităților creatoare ale poporului în vederea asigurării progresului multilateral al patriei.Măsurile1 propuse sînt o nouă și elocventă expresie a forței orînduirii noastre socialiste, a Unității de nezdruncinat a întregului popor în jurul partidului. Prin adoptarea lor ridicăm pe o treaptă nouă, mai înaltă, sistemul nostru democratic general, asigurăm intensificarea . participării celor mai largi mase de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor, la conducerea societății, la făurirea conștientă a vieții noi, libere, independente Și prospere, la măreața operă de zidire a socialismului și comunismului în România. Se vg afirma astfel și mai puternic unitatea întregului popor în jurul Partidului Comunist Român, se vor întări tot mai mult o- rînduirea noastră socialistă, independența și suveranitatea patriei, se. va accelera mersul nostru înainte pe calea progresului și civilizației comuniste.

Volume cu operele tovarășului
Nicolae Ceaușescu și lucrări științifice 

ale tovarășei Elena Ceaușescu 
donate Universității de stat din Leningrad

MOSCOVA 30 (Agerpres). Corespondentul Agerpres,Mihai Coruț, transmite : ing. Ambasadorul României la Moscova, Gheorghe Ba- drus, a remis conducerii Universității de stat din Leningrad un set de cărți românești, cuprinzând volumele cu operele tovarășului Nicolae Ceaușescu, Iu- , . ,„ . .... .. greșului alcran din diferite domenii ale științelor tehnice și ale

naturii, între care lucrarea tovarășei academician dr.Elena Ceausescu „Cercetări în domeniul sintezei și caracterizării compușilor macromoleculari", precum și .cărți de literatură clasică și contemporană românească. Au fost oferite, de asemenea, pro- Con- alRo-iectele documentelorXII-leaPartidului Comunist mân.

Reluarea 
reuniunii 
asupra

LONDRALuni, au fost reluateLondra lucrările reuniunii tripartite asupra Rhodesiei, reuniune care a trat în cea de-a opta tămînă. Cu acest prilej, ministrul britanic al afacerilor externe, lordul rington, a prezentat terloeutonlor împuternicirile ce le-ar avea guvernatorul britanic în perioada de tranziție, pînă lă organizarea de alegeri și desemnarea unui guvern * al populației majoritare din Rhodesia.

lucrărilor 
tripartite 

Rhodesiei 30 (Agerpres).
la

Car- in

Intervenția reprezentantului român în Comitetul pentru probleme 
sociale și umanitare al Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). Trimisul A- gerpres, N. Chilie, transmite : In Comitetul pentru probleme sociale și u- manitare al Adunării Generale care examinează linele aspecte instituționale ale problematicii drepturilor omului, a luat cuvântul reprezentantul român, Ioan Voicu, și a prezentat concepția științific fundamentată și străbătută de Un profund și autentic u- manism a președintelui Nicolae Ceaușescu privind ocrotirea și promovarea

și a înflori-

I

FILME
t PETROȘANI — 7 No-
| iembrie: Un trecător în 
I ploaie ; Republica : Etimpul să trăim, e timpul să iubim ; Unirea : A-I venturile lui Mark Twain, • seriile I-1I.I PETRILA : Legea e lege.
. LONEA : Fiara.
J ANINOASA :I frontieră a morții.

VULCAN: Inocentul,seriile I-IT.
I LUPENI — Cultural : 
I Frați de cruce ; Murici- 
Itoresc: Aleargă după mine ca să te prind.
. URICANI : Leac potriva fricii.

TV15,00 Fotbal: Iugoslavia — România în preli-

drepturilor omului. El a a- rătat că în viziunea României afirmarea deplină respectarea universală drepturilor omului, rea plenară a personalității umane pot deveni realități tangibile numai într-o lume lipsită de exploatare și oprimare, eliberată povara subdezvoltării, cursa vertiginoasă mărilor, într-o lume re să fie pe deplin rat dreptul sacru al rui om la existență, nivel de viață, corespunză-
■|
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dede a în arin ca- asigu- fiecă- la un
minariile Campionatului european. Transmisiune directă dc la Kosovska Mitrovica.16,55 Curs de limbă rusă.17,15 Blocnotes : Informații utilitare.Intermezzo miizi-cal-coregrafic.Tragerea pronoex- pres.Forum cetățenesc.In întîmpinarea Congresului alXU-lca al partidului.Ultima 18,50 1001 de seri.19,00 Telejurnal.19,20 Țara întreagă

tor. In context, reprezentantul țării noastre s-a referit la necesitatea unor acțiuni hotărîte pentru e- radicarea foametei, maladiilor, analfabetismului, șomajului, a condițiilor precare de existență, alimentație și locuit, a obstacolelor care stau în calea accesului oamenilor l.r binefacerile civilizației, li-- •rp’j- ehidarea flagrantelor inegi/ a, lități materiale și spirituale "r . generate de structurile drepte ale unei societăți re prin sistemul său valori favorizează doar cei bogați șigrave frustrări pentru marea majoritate a populației.

ne-ca-degenerează

18,0018,1018,30

Mica publicitatePIERDUT legitimație de serviciu pe numele Alba Gheorghe, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (897)PIERDUT legitimație de’ serviciu pe numele Cioba- nu Lenuța, eliberată de I.M. Paroșeni. Se declară . nulă. (898)

îm-
în-tîmpină Congresul partidului. Transmisiune directă de la Fabrica de zahăr din Roman.19,35 „Noi, femeile !“20.10 Telecinemateca ■ vis".„Prețul unuiPremieră TV.21,35 Telejurnal.
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ANUNȚ DE FAMILIEFAMILIILE Demeter și Kiss anunță împlinirea unui an de la decesul celui care a fost soț, ginere și tată ’
DEMETER ȘTEFAN.Nu-I vom uita nicip- I dată. (899) 1

Breviar
• FOTBAL. Campiona

tul național de juniori : Jiul — F.C. Scornicești 2 —3, Republican de juniori Jiul — Progresul Sibiu 1— 
3, Dacia Orăștie — C.S. Școlar Petroșani 3—1.

• POPICE, divizia A Jiul Petrila — Electromu- reș Tg. Mureș 5060—4986 p.d. Cu rezultatele obținute în jocul de duminică e- chipa din Petrila învinge liderul seriei la o diferență de 74 p.d. S-.a evidențiat întreaga echipă deta- șîndu-se îndeosebi Victor Miclea cu 883 p.d., Constantin DobriCă 856. p.d., iar de la oaspeți Uie IIosu 866 p.d. și Ștefan Ordog 852 p.d.
• LUPTE LIBERE; Șîm- "bătă și duminică la Reșița, s-a desfășurat etapa a IV-a â diviziei A de lupte libere. Datorită inconstanței u- nor componențe și a, unei

erori de arbitraj, la categoria 57 kg„ echipa Jiul Petrila a trebuit să semulțumească cu locul IIla acest turneu, lată fișatehnică a celor 10 luptători din Petrila care auevoluat - la acest _ turneu j 
Caleg. 48 kg Vasile Iliuță (locul III) ; caleg. 52 kg’, loan Corbei (loc V) ; ca- 
teg. 57 kg. Constantin Măndilă (locul (I) ; categ. 
62 kg. Costiță • Marmaliuc (locul I) ; categ. 68 kg. Nicolae Șerban (locul II); 
categ. 74 kg. Andrei Novac (locul IV) ; categ. 82 
kg. Mihai Zoltan (loc VII); 
categ. 90 kg. Vasile Plugar (locul I); categ. 100 kg. Marin Stanciu (locul I) ;și categ. + 100 kg. Doru lancu (locul VI).

• TENIS DE MASA. 
Campionatul județean pe 
echipe : Utilajul Petroșani — C.S. Școlar Petroșani 3 
—9.

Etapa municipală a „Crosului claselor"Duminică, pe stadionul Jiul din Petroșani a avut loc etapa municipală' a „Crosului claselor11. Au par, ticipaț peste 400 de pionieri și școlari, respectiv, primii 10 sportivi și sportive clasați la nivelul localităților, școli generale și de ia licee.Elevii' de la școlile generale nr - 6 și 5 din Petrila au dominat competiția ocupând cele mai multe locuri fruntașe în clasamentul pe școli. La licee, o frumoasă comportare au avut atlețîi Grupului școlar minier Petroșani și de la Liceul de matematică și .fizică Petroșani. Neplăcut a fost faptul că, la licee mobilizarea din partea organizațiilor U.T.C. și a profesorilor de educație fizică a lăsat de dorit. Așa se explică numărul mic dc participant!, culminând cu clasa a XI-a fete, unde s-a prezentat doar o

singură concurentă. Dar iată campionii anului 1979: 
clasa a V-a, Liliana A- vram (Șc. gen. nr. 6 Petrila) și Andraș Ringher; (Șc. gen. nr. 3 Lupeni); clasa 
a Vl-a, Camelia Stuparu (Șc. gen. nr. 5 Petroșani) și Daniel Timofte (Șc. gen. nr. 6 Petrila); clasa a VII-a, Marja Neagoe (Șc. gen. nr. 2 Petrila) și Gheorghe Fu-, muru (Șc. gen. nr. 6 Vulcan) ; clasa a VllI-a: Simona Ban (Șc. gen. nr. 6

Lupeni) și Daniel Dîlgoci (Șc. gen. nr. 2 Petrila); 
clasa a IX-a : Cristina Gă- liman (Liceul Petrila) și Marin Vîlfeânu (L.M.F. Petroșani) ; clasa a X-a : Minodora Zamfiroiu și Moise Soinodi (ambii de la G.S.M. Petroșani) ; clasa a XI-a: Daniela Anghela- che și Uie Diaconu (tot de la G.S.M. Petroșani) ; cla
sa a XII-a : Violeta Mi- hăiăsa (Liceul chimic Lu-

peni) și Ștefan Munteanu (G.S.M. Petroșani).
în clasamentul pe școli, 

ordinea este următoarea : 1. Școala gen. nr. 6 Petrila — 15 puncte ; 2. Școala gen. nr. 5 Petrila — 12 puncte ; .! Școala gen, nr. 5 Petroșani cu 11 puncte. 
Licee: 1. G.S.M. Petroșani — 7 puncte ; 2. Liceul matematică și fizică — 5 punC_ ,te ; 3. Liceul chimic .Lupeni cu 4 puncte.

A SLABÎl și S. BALOI

TELEX > TELEX e TELEX

• Pe stadionul Republi
cii din Capitală s-a disputat ieri meciul internațional de fotbal dintre selecționata de tineret a României și echipa olimpică a Braziliei. Partida

s-a încheiat eu scorul de2—1 (t—1) în favoarea fotbaliștilor români.
• IN SALA SPORTURI

LOR FLOREASCA din

Capitală s-a disputat a- seară, în cadrul competiției masculine de baschet Cupa Cupelor, întîlnirea dintre echipele Steaua București și Eczacibasi Istanbul, încheiată cu scorul de 71—67 (39—37) în favoarea jucătorilor români..
(AGERPRES)
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