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

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, joi, 17 octombrie, 
a avut loc ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
Raportul privind reducerea ponderii 
cheltuielilor de transport în totalul 
cheltuielilor materiale de producție pe 
ansamblul economiei naționale. S-a evi
dențiat faptul că ponderea cheltuielilor 
de transport în totalul cheltuielilor ma
teriale de producție și în produsul so
cial a scăzut an de an.

Comitetul Politic Executiv a apreciat 
că Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor, precum și celelalte minis
tere și unități economice n-au luat mă
surile necesare și de aceea cheltuielile 
de transport continuă să fie mari, să 
aibă o pondere ridicată în totalul chel
tuielilor materiale de producție. S-a 
stabilit să fie luate, în continuare, mă
suri ferme pentru reducerea substanția
lă a acestor cheltuieli în toate activită
țile de transport și, îndeosebi. în tran
sporturile auto ale căror costuri sînt 
mult mai mari decît în celelalte sectoa
re de transport.

In legătură cu problemele privind îm
bunătățirea, în continuare, a activității

de transporturi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se pună un ac
cent deosebit pe creșterea transportu
lui pe căile ferate — care este mult mai 
ieftin față de transportul auto — și a 
cerut să se întocmească în acest scop 
un plan special de dotare cu noi vagoane 
— inclusiv cu vagoane de mare capaci
tate pentru transportul cărbunelui și 
minereului — precum și cu toate mij
loacele necesare în vederea creșterii 
ponderii acestuia în volumul total al ac
tivității de transport.

Secretarul general al partidului a 
stabilit să se ia toate măsurile pentru 
creșterea gradului de folosire a Dunării 
pentru transport, precum și a unor ape 
interioare, care pot fi navigabile. S-a sta
bilit, totodată, să se ia măsuri cores
punzătoare pentru folosirea la maximum 
a capacităților de care dispunem în 
transportul maritim.

In ce privește transportul auto, s-a 
apreciat că el este foarte scump și s-au 
stabilit măsuri pentru folosirea raționa
lă și la capacitatea maximă a mijloa
celor auto, pentru a se asigura, pe a-

(Continuare în pag. a 4-a)
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Un eveniment politic de însemnătate majoră

Adunările anuale de 
organizațiile

dare de seamă 
de partid

in

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind instituirea stării de necesitate și a 

regimului militarizat în unitățile din sistemul 
energetic național

Ținînd seama de dificultă
țile deosebite în asigurarea 
economiei naționale cu ener
gie electrică datorită secetei 
prelungite și a unor grave 
deficiențe în funcționarea 
centralelor electrice pe căr
bune, în scopul funcționării 
normale a Sistemului ener
getic național,

In baza prevederilor Con
stituției Republicii Socialiste 
România,

Președintele Republicii So
cialiste România

decretează:
Art. 1 — Pe data prezen

tului decret, în mod excep
țional, se instituie în unită

țile din Sistemul energetic 
național starea de necesita
te și se aplică regimul de 
lucru militarizat.

Art. 2 — Ministerul Ener
giei Electrice răspunde de 
înfăptuirea în mod unitar a 
Programului de dezvoltare a 
Sistemului energetic național, 
de funcționare a centralelor 
electrice la parametrii pro
iectați, realizarea producției

de energie electrică planifi
cată, de ridicarea nivelului 
tehnic al exploatării, preve
nirea incidentelor și avariilor, 
de creșterea siguranței în 
funcționarea instalațiilor, îm
bunătățirea și realizarea la 
termen a reparațiilor, de res
pectarea cu strictețe de că
tre întregul personal a nor
melor de muncă și disciplină, 
a regimului de lucru milita
rizat.

CEAUȘESCUNICOLAE
PREȘEDINTELE 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

(Continuare în pag. a 4-a)

Un eveniment de însem
nătate majoră va marca în 
această perioadă viața și 
activitatea organizațiilor de 
partid. Potrivit hotărîri- 
lor și instrucțiunilor con
ducerii partidului, între 20 
octombrie și 30 noiembrie 
comitetele de partid mu
nicipale, orășenești și co
munale și birourile orga
nizațiilor de bază vor pre
zenta, în adunări de activ 
și adunări generale, dări 
de seamă anuale asupra 
activității desfășurate. Vor 
avea loc, de asemenea, a- 
dunările pentru dare de 
seamă anuale ale gru
pelor de partid, prilej cu 
care se va face alegerea 
organizatorilor de grupă 
si a adjuncților acestora. 
Ordinea de zi a adunări
lor de activ și adunărilor 
generale ale organizați
ilor de bază va mai cu
prinde completarea botă- 
rîrilor adoptate în adună
rile pentru dare de seamă 
și alegeri din 1984, pre
cum și alegeri parțiale în 
ca.'Ul descompletării unor 
birouri.

In spirit exigent, dările 
de seamă, dezbaterile ca
re vor avea loc în adună
rile de activ, în adunări-

le generale ale organizați
ilor de bază și ale grupe
lor de partid vor trebui 
să prilejuiască o analiză 
temeinică a întregii activi
tăți desfășurate de comu
niști, avînd în centrul a- 
tenției modul în care s-a

In spiritul exigențelor 
desprinse din hotărîrile 
Congresului al XIII-Iea 

al partidului

Cârbune 
peste pian

Și în această lună sec
torul III de la cea mai ma
re mină de cărbune cocsi- 
ficabil din țară — I.M. 
Lupeni se menține la co
ta realizărilor din lunile 
precedente cînd a raportat 
extracții suplimentare de 
cărbune. De la începutul 
lunii curente, minerii, in
ginerii și tehnicienii aces
tui colectiv au livrat coc- 
seriilor, suplimentar sarci
nilor de plan, peste 2300 
tone de cărbune.

Merite deosebite revin 
minerilor din brigăzile 
conduse de Costică Ene, 
Mihai Blaga și Laszlo 
Matyus care exploatează 
patru complexe mecani
zate pe stratele 3 și 4, un
de au obținut productivi
tăți superioare celor pla
nificate cu aproape 3 to
ne pe post. (Gh.S.)

Camera de comandă tehnică a cazanului nr. 1 U.E. Paroșeni. Maistrul 
Gheorghe Micea și electri cienii Ion Militam Și Radu Udroiu (Energomontaj 
București) lucrează la modernizarea instalației de automatizare.

acționat pentru îndeplini
rea sarcinilor reieșite din 
documentele Congresului 
al XIII-Iea al partidului, 
a indicațiilor trasate de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în vederea ac
celerării ritmului de dez
voltare multilaterală a 
patriei. Pornind de la re
zultatele bune obținute în 
această perioadă, de la 
experiența dobîndită în 
conducerea tuturor dome
niilor de activitate, dări
le de seamă și dezbateri
le sînt chemate să eviden
țieze, în spirit construc
tiv, resursele interne insu
ficient valorificate, să 
stimuleze căutările nova
toare pentru identifica
rea de noi posibilități de 
creștere economică. Anali

zele întreprinse, dezbate
rile vor trebui, de aseme
nea, să reliefeze neajun
surile care au stînjenit des
fășurarea ritmică și efici
entă a activității economi
ce, să evidențieze căile de 
îmbunătățire cantitativă și 
calitativă a realizărilor.

In mod deosebit, anali
zele și dezbaterile care 
vor avea loc în organiza* 
țiile de partid din domer 
niul extracției cărbunelui 
sînt chemate să aprofun
deze, în spirit constructiv, 
critic și autocritic, cauze
le care au stat la originea 
rămînerilor în urmă înre
gistrate, în acest an, față 
de prevederile de plan. 
Prin prisma sarcinilor tra
sate în organizațiile de' 
partid, este necesară o mi
nuțioasă analiză a aportu
lui comuniștilor, a preocu
părilor acestora consacra
te mobilizării potențialu
lui fiecărei formații de 
lucru, pentru valorificarea 
deplină a capacităților de 
producție create, organiza
rea superioară a producți
ei și a muncii, utilizarea 
eu eficientă maximă a for
ței de muncă și timpului

Gheorghe IENCIU, 
șeful secției organizatorice 
a Comitetului municipal de 

partid

Economisirea să se realizeze prin contribuția
echitabilă a fiecăruia !

FRUCTE DE PĂDURE
După cum ne informa

tovarășa Elisabeta Acs,
contabil la Ocolul Silvic
din Petroșani, pînă la ora 
actuală, prin cele cinci
puncte de colectare, aflate 
pe raza ocolului, a fost 
colectată o importantă can
titate de fructe de pădu
re. Este vorba de 11 tone 
de afină neagră, peste 8 
tone de zmeură, 1000 kg. 
de mure, 1 tonă de me
re pădurețe. 3,5'tone ghe
be și peste 3 tone plante 
medicinale. (Gh.O.)

'Continuare in pag a 2 a)
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♦ Mai multă atenție fa
ță de oameni și ne
voile lor.

❖ Din scrisorile sosite 
la redacție.

♦ Rubricile noastre: 
Civica ; Răspundem 
cititorilor.

Inscripții

Un fapt cotidian ieșit 
din comun, ne-a relatat 
corespondentul nostru, 
Mihai Matyaș, insistînd
pentru a-1 face public
prin intermediul ziaru
lui. Iată faptele ; „Auto
buzul A.U.T.L. (31 HD

Mai mulți cetățeni din 
Vulcan ne-au semnalat că, 
în ultima vreme, în carti
erele în care locuiesc e- 
nergia electrică este între
ruptă zilnic între orele 
18—20. Cităm și cîteva nu
me : Nicolae Brîndău,
bloc 2b, ap. 19, aleea Mun
cii, Constantin Trufaș, bloc 
B2 ap. 53, bulevardul Vic
toriei, Iuliu Kocsek, bl. 
16, sc. IV, ap. "8, aleea Vi
itorului, Mihai Kalman, 
bl. G4, sc. II, ap. 20, Eca- 
terina Iordache, bl. D5, sc. 
II, ap. 40, bd. Victoriei, 
înțelegem — ne-au spus 
mai toți cu care am discu

tat — că aceste decuplări 
se fac pe baza unui pro
gram, că astfel contribuim 
și noi, cetățenii, la econo
misirea de energie electri
că. Dar ceea ce nu înțe
legem este că doar în 
cartierele noastre (este 
vorba de blocurile D și E, 
de pe bulevardul V' 'tori ei 
și din cartierul micro 3 
— n.n.) se fac decuplări, 
celelalte zone ale orașului 
beneficiind permanent de 
curent electric.

Un prim răspuns la sesi
zarea oarecum îndrepțăți-; 
tă a cetățenilor îl căutăm 
la stația de 110 KV din

Vulcan. Dumitru Ștefan,-e- 
lectrician de tură, ne fur
nizează primele amănun
te. Există un program con

form căruia se execută, 
clin stația aceasta, întreru
perile de energie electri
că El se aplică însă doar 
la LES 6 KV, respectiv 
punctul de transformare 
nr. 6, între orele 0,30—3,30, 
— Și la PA3 (linia la care 
sînt conectați consumato
rii casnici din cartierele 
amintite — n.r.) cine exe
cută manevrele de între
rupere ?

— Din 27 septembrie, a- 
ceste manevre se fac din

Petroșani-Sud. Pină la 
această dată le efectuam 
noi, dar datorită faptului 
că linia trecea prin DAS, 
un aparat ce deschide au
tomat circuitul la scăde
rea sub reglaj a frecven
ței curentului electric, res
pectiv 47,01 Hz, linia a- 
ceasta este alimentată di
rect din Petroșani:

— Celelalte linii nu trec 
prin acest DAS ?

— Dispozițiile sînt ca 
aceste linii să nu fie le-

Gheorghe OLTEANU

5132) rula pe panglica de 
; asfalt a șoselei, în cursa 
I obișnuită. La acea oră 
I a înserării, vizibilitatea 
I era tot mai redusă. Șo- 
■; ferul autobuzului își con- 
î centra toată atenția la 
i volan în strunirea auto- 
i vehiculului de transport 
; în comun, încărcat cu 
ș călători. Scrutînd caro- 
I sabilul, deodată excla-

O faptă de 
omenie

variat, aveau nevoie ur- I 
gentă de îngrijiri medi- î 
cale. Om de inimă, șo- ț 1 
ferul n-a mai stat pe gîn- I 
duri. A rugat, politicos, | , 
zecile de pasageri din I 
autobuz să coboare de- ș 
îndată. Cu toții au înțe- ș 
Ies intenția șoferului, că | 
avea de îndeplinit o o- j 
bligație elementară. Mai I 
mult de atît, cîțiva din- ; 
tre pasageri au dat o ș 
mînă de ajutor

După puține minute, i 
autobuzul se îndrepta i 
spre Snitalul municipal [ 
Petroșani. Grație promp- ? 
titudinii cu care a acți- j 
onat conducătorul auto, 
viețile unor oameni au 
intrat sub ocrotirea me- 

clipe 
clipe 

de
înaltă solidaritate uma
nă. O faptă de omenie !“. 
(I.B.)

mă: „vai, ce-i asta ?! “.
In secundele următoa

re, autobuzul stopa, scrîș- 
nind din frîne, în drep
tul căminului cultural din hotărîtoare. Un gest 
Iscroni. Accident de cir-

dicilor cu cîteva 
mai devreme

(Continuare în pag. a 2-a)
culație pe șosea I Ocu- 
panții unui autoturism, a-
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Noutăți editoriale
Semnalăm iubitorilor 

de poezie o valoroasă a- 
pariție editorială; în co
lecția „Mari scriitori ro
mâni" a Editurii „Cartea 
românească" au fost edi- 

: tale două volume cuprin- 
: zînd cele mai frumoase 
i poezii ale lui Nichita Stă- 

nescu.
Cele două volume, pur- 

tînd titlul „Ordinea cu
vintelor", reunesc creații 
antume și postume ale 
marelui poet, adevărată 
corolă a liricii lui Nichi
ta Stănescu.

Cititorul se află astfel 
în fața unei lucrări de 
referință în peisajul 

’’creației literare româ

nești postbelice. Volu- i 
mele se găsesc în stan- i 
durile de carte ale libră- î 
riei „Ion Creangă" din i 
Petroșani.

La aceeași librărie poa- : 
te fi găsit „Dicționarul i 
explicativ al limbii ro- i 
mâne", (DEX), apărut în i 
1984, la Editura Aca- i 
demiei R.S.R.

Pentru studenți reco- i 
mandăm noul curs de i 
filosofic apărut în „Edi- i 
tura didactică și peda- i 
gogică", curs redactat de i 
către un grup de specia- i 
liști — cadre didactice la i 
Universitățile din Bucu- i 
rești, Cluj-Napoca și i 
Iași. (H. Dobrogeanul Două confecționere harnice la I.T. Petroșani : Emilia Mititclu, confecțione- 

ră și Maria Peter, ajutor maistru.

! Aflăm, de la

Adunările anuale de dare de seamă Economisirea
in organizațiile de partid (Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. 1)

de lucru. In acest ansam
blu sînt înscrise și înda
toririle ce revin organelor 
și organizațiilor de partid, 
comuniștilor, pe plan e- 
ducativ, pentru formarea 
și afirmarea conștiinței so
cialiste înaintate, ridica
rea continuă a cunoștințe
lor politice și perfecționa
rea pregătirii profesio
nale, în pas cu cerințele e- 
tapei pe care o străbatem, 
cu mutațiile ce se petrec 
prin promovarea celor mai 
însemnate pîrghii ale pro
gresului tehnic și econo
mic. Analizele ce vor avea 
loc trebuie să evidențieze 
modul în care s-a acționat 
pentru creșterea și afirma
rea rolului de conducător 
politic al organizațiilor de 
partid, perfecționarea sti
lului și metodelor organe
lor conducătoare, promo
varea formelor moderne de 
conducere, perfecționarea 
vieții interne de partid și 
afirmarea combativității 
față de neajunsuri, pen

tru întărirea rândurilor 
partidului. De însemnăta
te evidentă sînt și preocu
pările consacrate cunoaște
rii, însușirii și înfăptuirii 
hotărârilor de partid adop
tate de organele superi
oare, cît și a propriilor ho- 
tărîri, întăririi controlu
lui de partid și perfecțio
nării muncii din toate 
celelalte domenii ale vieții 
politice, organizatorice, e- 
conomice și educative.

Completate cu noi mă
suri, hotărârile adoptate în 
adunările pentru dare de 
seamă precedente vor con
duce la creșterea și afir
marea capacității organi
zațiilor de partid, de mo
bilizare a comuniștilor, a 
colectivelor de muncă în 
vederea desfășurării unei 
activități superioare, la 
nivelul de exigență pe ca
re actuala etapă îl impu
ne în întreaga operă a 
construcției socialiste. In 
acest context, vor fi situa
te în centrul atenției mă
surile menite să contribu
ie la impulsionarea activi
tății productive din acest 
sfîrșit de an și cincinal, la

pregătirea temeinică a 
producției anului și cinci
nalului următor.

In grupele de partid, un
de va avea loc și alegerea 
organizatorului de grupă 
și a locțiitorului acestuia, 
precum și în organizațiile 
de partid unde vor avea 
Ioc alegeri parțiale pentru 
completarea birourilor, o-- 
riențările vor trebui să 
fie îndreptate spre cei mai 
destoinici comuniști, cu 
experiență și maturitate 
politică, care au dovedit 
capacitate în mobilizarea 
colectivelor la o activitate 
mereu mai bună, o atitudine 
înaintată față de muncă și 
viață, și o comportare e- 
xemplară în familie și so
cietate.

Adunările de dare de 
seamă ce vor avea loc 
constituie, prin problema
tica majoră înscrisă pe 
ordinea de zi, un eveniment 
de primă însemnătate care 
va contribui nemijlocit la 
întărirea și perfecționarea 
muncii și vieții interne de 
partid, la afirmarea mai 
pregnantă a rolului politic 
conducător al partidului, 
în înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea, a 
S'-rcini’or și indicațiilor 
trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru 
accelerarea ritmului de 
dezvoltare multilaterală a 
patriei.

gate la DAS, deoarece, în 
caz de scădere a frecven
ței curentului electric, ar 
exista pericolul ca aceste 
linii să „cadă". Pe aceste 
linii se află mai toți con
sumatorii industriali de 
pe raza orașului.

Pentru ing. Andrei Sa
muel, șeful Centrului de 
distribuire a energiei e- 
lectrice Petroșani, ceea 
ce-i relatăm nu-i o nouta
te. Și dumnealui avea pe 
birou o scrisoare din Vul
can, în care era descrisă 
exact situația asupra că
reia îi solicităm și noi lă
muriri.

— S-a ales tocmai a- 
ceastă zonă de cartiere de
oarece consumul de aici 
este preponderent casnic, 
pe celelalte linii fiind co
nectați consumatorii indus
triali, așezămintele social- 
culturale, ne spune dum
nealui.

— Nu există, totuși, po
sibilitatea executării de 
decuplări — conform unui 
program, desigur — pe 
cartiere, blocuri ?

— Pentru a deconecta 
zone limitate de consum 
în care nu există obiecti
ve economice și social- 
culturale ar fi necesară de
plasarea unor echipe la 
un număr foarte mare de 
puncte de transformare. 
Or, aceste echipe au ca 
sarcină principală reme
dierea deranjamentelor, e-

fectuarea de manevre pen
tru asigurarea continuei 
alimentări cu energie e- 
lectrică a minelor Vul
can, Aninoasa și celorlal
te unități economice.

— Sînteți de acord, cre
dem, că locuitorii care 
ne-au scris și v-au sesizat 
trebuie să primească un 
răspuns. Deci, ce veți în
treprinde ?

■— Vom încerca, pentru 
perioada rece, să întoc
mim un program prin ca
re să realizăm o eșalona
re a întreruperilor de e- 
nergie electrică pe zone, 
cartiere. Acest program îl 
vom realiza pentru toată 
Valea Jiului, de comun a- 
cord cu consiliile popu
lare orășenești, program 
ce va fi adus la cunoștința 
asociațiilor de locatari.

— Pe cînd acest pro
gram ?

— II vom pune în apli
care de la 1 noiembrie. A- 
vînd în vedere că în ulti
mul timp, mai precis între 
10—16 octombrie s-a con
sumat de trei ori mai 
multă energie electrică 
cît consumul casnic pla
nificat, permiteți-mi să a- 
dresez un apel către toți 
consumatorii, casnici si 
industriali, în vederea fo 
losirii cu maximă răspun
dere a fiecărui kilowatt- 
oră, în așa fel îneît fie
care — la locul de mun
că sau acasă — să contri
buie la evitarea risipei de 
energie electrică.

Anișoara Băltărețu, preparator la preparația Co- 
roești — flotație, o muncitoare foarte bună.

Foto : Al. TĂTAR

Atitudini
O întâmplare, cu semni

ficații etico-profesionale 
dintr-un sector al unei 
mine din Valea Jiului. In 
cazul de față nu interesează 
numele, cît mai ales mo
rala celor petrecute.

Șeful de sector, aflat în 
concediu, a fost înlocuit 
de ajutorul său. Și, în 
acest timp, unul dintre co
legi, devenit responsabil 
cu protecția muncii, după 
ce lucrase în acel sector, 
cu precise sarcini de pro
ducție, a început, în noua 
„postură", să facă, mai 
ales, note de constatare, în 
care să consemneze ceea 
ce trebuie făcut.

Pinâ aici, toate bune, 
pentru că aspectele de

RESPONSABILITATE
securitate a muncii într-o 
mină nu sînt deloc de 
neglijat. Bizareria înce
pe însă din momentul în 
care, pentru rezolvarea ce
lor constatate, respectivul 
subingir er, prin chiar sar
cinile de serviciu, avea 
oblige țiuni clare și con
crete. Iar el se rezuma, 
semn, la a „pasa", cu per
severență birocratică, al
tora ceea ce avea el de 
făcut. Atitudinea sa a tre
zit mai î n t î i,
uimire, apoi o justificată 
indignare. Și, totuși, senti
mentele celor din jur, ale 
colegilor săi, nu l-au de
terminat să vadă, mai bi
ne, să se schimbe.

Pînă la venirea • șefului

de sector din concediul de 
odihnă. Cînd, în temeiul 
atribuțiunilor sale și ale 
chiar responsabilului cu 
securitatea muncii în sec
tor a dispus ca acele con
statări, „redactate" cu atî- 
ta osîrdie birocratică, să 
fie rezolvate de însuși cel 
care le-a întocmit. Fără 
nici un ajutor al celor din 
jur ca să vadă cum este 
cu colaborarea, atunci 
cînd o refuzi. Cu alte cu
vinte. ceea ce nu-ți place, 
nici altora să nu faci. Cam 
aceasta ar fi morala celor 
îr.tîmp1ate — sens pe care 
cel în cauză, l-a înțeles, 
desigur. Mai bine mai tîr- 
ziu, decît niciodată !

C.T.D.

organele 
de stat

I’ AVERTISMENT

Intîmplarea pare decupa- 
Ită din domeniul incredibi

lului. Răduță Geană, înca- 
Idrat la mina Lonea, a fost 

găsit fumînd în rampa 
| puțului II. Cum tutunul nu 
Iface „casă bună" cu mina^ 

dimpotrivă, acest nărav 
î este sancționat, conform 
I Decretului 400/1981, celvi- 
I novat a fost avertizat, a- 

trăgîndu-i-se atenția a-
■ supra consecințelor nefas- 
I te ale acestui viciu în locu- 
Irile periculoase de muncă. 

Cu alt prilej... se va arde.
I MORALĂ

I Credeau că li s-a pierdut 
urma, dar cînd au fost 
puși în fața probelor Dit- 
fried Meister, Vasile Măr- 
gineanu și Mirică Mihal- 
cea din Petrila au recunos
cut că au spart chioșcul de 

(reparat stilouri din preaj
ma Oficiului municipal de

* poștă și telecomunicații. 
I S-au convins, pe pielea lor, 
Ică adevărul, chiar dacă âu 

operat la adăpostul întu-
■ nericului, iese întotdeauna 

la lumină.
SFAT

Ii sfătuim pe părinții și 
profesorii lui Paul Szasz, e- 
lev, în vîrstă de 15 ani, la 
Liceul industrial nr. 1 din 
Petroșani, să-și ferească 
buzunarele, cînd se află 
în apropierea lui. Relații 
în acest sens poate oferi 
Elena Murărașu, care a 
fost astfel păgubită de 
suma de 330 lei. Ce alt sfat 
se cuvine celor care au 
datoria să supravegheze 
și să influențeze formarea 
ca om a propriului copil, 
a tînărului încredințat 
spre educare ? Mai ales 
cînd a ajuns un notoriu hoț 
de buzunare...

CADOU
A fost identificat și tri- I mis în judecată Gheorghe 

IPostolache din Vulcan, că
ruia, la numai 30 de ani i 

Ise „urîse" cu munca și 
viața cinstită. Modul de 

f viață parazitar i-a adus 
un cadou nedorit — două 
luni închisoare, cu execu-' 
tarea pedepsei în peniten
ciar.

AȘCHIA...
Așchia nu sare departe 

de copac, spune un vechi 
(proverb românesc, ilustrat 

de familia Zamfirei Cio- 
. botaru din Lupeni. In 
! vreme ce ea se ocupa cu 
I furturile în magazine, fi

ica ei, Liliana Azulufet, 
j în vîrstă de numai 15 ani, 
’ a ales calea milei publice. 

'(■'I ii educație I....
CA-N FILME

- Același leat, același nă- 
| rav. Sorin Moldovan și 
’ Alexandru Brici, amîndoi 
| în vîrstă de 14 ani, se spe- 
Icializaseră în furturi de

biciclete. Scenariile, cu
titlul „Hoții de biciclete", I scrise de faptele celor doi 
minori din Lupeni nu vor 
ajunge pe platourile de fil- 

I mare, ci în fața... comple
tului de judecată.

Rubrică realizată cu 
. sprijinul Miliției munici

piului Petroșani

opmom
I
I
I
I

CONSTRUCTORII DE 
CĂI FERATE aparținînd 
lotului A.C.C.F. Petroșani 
au obținut un nou succes: 
au făcut racordul la a do
ua linie — CFN — prin 
centrul vechi al LUpeniU- 
lui, la scurt timp după 
racordul căii ferate indus-

. triale dintre gară și pre- 
I parație. In prezent conti

nuă intens lucrările la pre- 
l lungirea liniei C.F.N. spre

Bărbăteni și, pe diferite 
porțiuni, în Uricani. (I.D.) 

BROȘURA. In următoa- 
de 

eco- 
mu- 
po-

sociale ale 
vor intra în 
broșuri proaspăt 
sub tipar sub 

„întrecerea so- 
tribună a vred-

rele zile, comitetele 
sindicat din unitățile 
nomice și 
nicipiului 
sesia noii 
scoasă de 
genericul 
cialistă —
niciei și abnegației munci
torești". Editată de consi
liul municipal al sindica
telor în colaborare cu re
dacția ziarului „Steagul 
roșu", broșura prezintă în 
cuprinsul său fruntașii în

trecerii socialiste pe anul 
1984.

DIN INIȚIATIVA con
ducerii întreprinderii, la 

I.M. Valea de Brazi a fost 
organizat, cu puține zile în 
urmă, primul stand de car
te cu yînzare. Au fost vîn- 
dute cărți social-politice, 
tehnice și de beletristică 
în valoare de 2500 lei. 
După cum am aflat, iniția
tiva va fj permanentizată. 
(I.M.)

EXPUNERI. „Familia 
tînără în contextul socie
tății moderne" este titlul 
expunerii organizată ieri

la I.P.S.R.U.E.E.M. Petro
șani de Casa de cultură a 
sindicatelor 
organizația 
treprindere. 
re colectiv 
fi prezentată azi o 
expunere cu tema „Vocația 
de pace a României socia
liste".

MUNCĂ PATRIOTICĂ. 
56 de tineri au răspuns 
„prezent", miercuri. 16 oc
tombrie, la chemarea co
mitetului U.T.C. de la mi
na Lupeni, prestînd cîteva 
ore de muncă patriotică. 
Cu această ocazie, uteciștii

împreună cu 
U.T.C. din în- 
In același ma- 
muncitoresc va 

altă

I, III și IV au 
tone de fier 

va lua drumul 
(G.O.)

sectoarelor 
colectat 42 
vechi care 
oțelăriilor.

SESIUNE. Azi, la Bani
ța are loc sesiunea consi
liului popular comunal. 
Pe ordinea de zi, o pro
blemă socială de interes 
major: analizarea stării 
de sănătate a populației. 
Participă deputați, repre
zentanți ai organelor sani
tare, factori cu atribuții în 
domeniul abordat.

IN LIBRARII. 
„Călăuză în lumea 
plantelor și animalelor" —

acesta este titlul lucrării 
semnate de Constantin 
Pîrvu, Stoica Codreanu și 
Laurențiu Stroe și apărută 
recent la editura „Ceres". 
Lucrarea — destinată ele
vilor — se poate găsi 
standurile librăriei „1 
Creangă" din Petroșani. 
(Al.H.)

Rubrică realizată de 
Iosif BĂLAN
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Din scrisorile sosite
In condițiile creșterii necontenite a nivelului de 

trai, prestările de servicii, diversificarea acestora, 
sînt coordonate de prim ordin, care denotă preocu
pările statornice perrtru a spori grija față de om 
și nevoile sale. In hotărîrile Congresului al III-lea 
al consiliilor populare, prestările de servicii, diver
sificarea acestora prin înființarea de noi activități, 
îndeosebi în mediul rural, îmbunătățirea calității 
serviciilor prestate în concordanță cu cerințele popu
lației ocupă un loc important.

La recenta ședință de analiză a biroului Comi
tetului comunal de partid Aninoasa și Biroului E- 
xecutiv al Consiliului popular, au fost criticate o 
seamă de neajunsuri privind modul în care unită
țile^ cooperației meșteșugărești din această localita
te își desfășoară activitatea.

Deputății Tcofil Blag, Iosif Șimo și alții își 
exprimau totala nemulțumire față de modul în care 

din Lupeni coordonează aces- 
J din teren sînt, de fapt,

Cooperativa „Straja" <’ 
te unități. Constatările 
ficatoare :

PRECIZĂRI
NECESARE

Cîteva precizări, 
necesare. La nivelul 
munei Aninoasa care 
prinde peste 5 000 locuitori 

comunei 
întreprin- 

coloana 
Iscroni, sec- 

U.F.E.T. Iscroni, 
Iscroni, secția 

E.G.C.L.) nu există nici mă
car minimul de unități 
prestatoare de servicii. 
Despre diversificare, nu 
are rost să discutăm, Ani
noasa fiind se pare, „Cenu
șăreasa" prestărilor de 
servicii din cadrul Coope
rativei „Straja". Există 
o croitorie pentru femei 
și una pentru bărbați, 3 
frizerii (două în Aninoasa 
și una la Iscroni. ultima ca 
și inexistentă) și o unita
te de coafură. Cîndva, a 
funcționat si c secție de 
reparații Rfdio-TV, dar 

desființat. Cetățenii 
Aninoasa „trambalea- 
televizcare și aparate 

radio pe autobuze la

(pe teritoriul 
funcționează o 
dere minieră, 
U.M.T.C.F.
torul
I.P.E.G.

jgjiTîjl
lULii

s-a
din 
ză" 
de
Petroșani sau Vulcan. Dar 
să ne oprim la cele care 
există, că, de funcționat, 
funcționează...

...LA MAI PUȚIN 
DE JUMĂTATE DIN 

PLAN
După cum reiese din 

informarea prezentată în 
ședința amintită, comple
xul meșteșugăresc din A- 
ninoasa și-a realizat sarci
nile de plan, de la înce
putul anului, în procent de 
...43 la sută. Aceste nerea- 
lizări mari se datoresc, în 
primul rînd, lipsei 
de îndrumare 
concret acordat unităților 
din Aninoasa 
conducerea Cooperativei 
„Straja" Lupeni. In acest 
an, președintele coopera
tivei nu a fost deloc în 
Aninoasa. Merceologii, ce
lelalte cadre din aparatul 
TESA al cooperativei 
au vizitat nici măcar 
singură dată secțiile

totale 
și sprijin

de către

Răspundem cititorilor
VASILE GRAURE, Lupeni : In sesizarea trimisă 

redacției prezentați confuz, cu un scris greu de des
cifrat faptele ce vă nemulțumesc în legătură cu 
programul celor două magazine de comerț alimentar 
din Lupeni. Un lucru este cert : de puțin timp uni
tățile comerciale funcționează potrivit noului 
gram (pentru sezonul toamnă-iarnă), iar acesta tre
buie respectat atît de personalul magazinelor, 
și de cumpărători. Dacă doriți lămuriri în plus re
veniți.

D li AGUTIN GHEORGHEVICI, Petrila: Este foarte 
simplu de obiectat, foarte ușor de criticat activita
tea de desfacere a produselor agroalimentare pe 
piață. Mai greu este însă de a se asigura condițiile 
de aprovizionare apte să contracareze aspectele ne
gative la care vă referiți, fenomenele de speculă 
pe care, pe bună dreptate, le încriminați. Acest 
adevăr îl știți și dv, sîntem siguri. Oricum, în con
tactul pe care-I ținem cu organele competente in
sistăm pentru a se întreprinde măsurile de natură 
să determine remedierea neajunsurilor din acest 
important sector social — piața.

a ■ ■ a o aaiaaa

Duminică, 20 octombrie

11.30 Telex.
11.35 Lumea copiilor. 

Telefilmoteca de ghioz
dan.
Prietenii văilor verzi.
Episodul 7.
(color)

12,40 Din cununa cîntecu- 
lui românesc. 
Muzică populară, 
(color).

13,00 Album duminical, 
(parțial color).

14,45 însemne ale unui 
timp eroic, 
(color).

15,00 închiderea progra
mului.

19,00 Telejurnal.
19.30 Țara mea azi. 

Reportaj.
19,55 Cîntarea României, 

(color).
20.35 Film artistic. 

Simfonia primăverii. 
Premieră TV. 
Producție a studiou

comună, iar revizorii vin 
o dată pe an, la inventar, 
vicepreședintele le-a luat-o 
tuturor înainte: a fost to
tuși o singură dată. Urma
re a acestei „coordonări", 
este normal ca planul -să 
nu fie realizat, iar retri
buția cooperatorilor să 

nu se realizeze. Să vedem 
care sînt cauzele...

HALAL 
APROVIZIONARE !

împreună cu 
Dumitru Morar, 
ședințe al < 
popular comunal, 
de vorbă cu șefii 
tăți. La croitoria 
uit mele materiale 
t" de la magazia 
rativei au fost în 
lie... anul 1983 (??), 
furniturile în

tovarășul 
vicepre- 

Consiliului 
stăm 

de uni- 
nr. 8, 

primi- 
coope- 

luna iu- 
iar 

martie 1985. 
croitoria nr. 9, ultime- 
materiale s-au primit 
iunie.. 1984. Vine 
Materiale pentru 

toane nu s-au primit 
Aninoasa de... 5 ani, 
de la cooperativă li 
aduc furnituri și ață... O 
fi vreo modă nouă ! 
frizeria nr. 43 nu 
nici măcar foarfeci 
tuns și mașini suficiente, 
iar 
ge 
ria 
iar 
1980. Complexul 
de ani de zile, zugrăveli. 
De la cooperativă li se 
sugerează să... ia mate
riale „unii de la alții"...

Acestea sînt realitățile. 
Considerăm situația unită
ților cooperației meșteșu
gărești din Aninoasa o 
problemă deschisă. Pen
tru că, în urma demersu
lui nostru publicistic, vor 
urma alte demersuri care, 
precis, vor conduce la 
îmbunătățirea situației. 
Este și timpul !

Mircea BUJORESCU

iar- 
pal- 

la 
iar 
se

La 
sînt 

de

apa din chiuvetă cur- 
într-o... găleată. Frize- 
nu are sobă din 1965, 
croitoria nr. 8, din 

necesită,

la redacție
Diversificarea 

serviciilor
Pe cînd anticariat la Petroșani ?

ța unor practici învechite 
ce dăinuie anacronic- 
acest peisaj. Observăm 
toții fie în piață, fie 
la colțul străzii cum 
practică vînzarea de carte 
veche, în condiții 
improprii. Dat fiind 
spații comerciale sînt 
ficiente acum în oraș, 
siderăm justificat și 
să sugerăm edililor afec
tarea unui astfel de spa
țiu înființării unei unități 
destinate vînzării-cumpă- 
rării de carte veche. Cu 
convingerea că existența 
unui anticariat nu ar fi 
lipsită de interes, așteptăm 
ca o astfel de inițiativă să 
se materializeze cît de 
curînd în oraș.

Romulus VENȚEL

Cu îndreptățită satisfac
ție și mîndrie sîntem mar
torii înnoirilor fără prece
dent ce schimbă din te
melii înfățișarea Petro- 
șaniului. Impresionează 
plăcut urbanistica moder
nă ce-și întregește pe zi 
ce trece conturul pe bule
vardul orașului de reședin- 

al municipiului. O no- 
distinctă, de prospețime 
dau arterei magistrale 
orașului șiragul noilor

ță 
tă 
îi 
a 
spații comerciale și de uti
litate socială construite cu 
gust elevant la parterul 
blocurilor de locuințe.

Văzînd toate aceste în
noiri de mare anvergură 
în baza materială a 
merțului, nu poți să 
fi contrariat de persisten-

co- 
nu

In așteptarea măsurilor
In luna iulie a acestui 

an m-am adresat redacției 
cu o scrisoare în care ex
primam nemulțumirea și 
indignarea mai multor ce
tățeni pentru neregulile 
ce se petrec pe autobuzele 
A.U.T.L. ce-și au stațio
narea cap de linie în Lu
peni. Ce se întîmplă de 
fapt ? Așa cum sesizam și 
în scrisoarea anterioară, 
din cauza neajunsurilor de 
organizare privind taxa
rea și mersul autobuzelor, 
a indisciplinei personalu- 
lului de pe acestea, se 
poartă multe și intermina
bile discuții neprincipia
le între taxatoare și cetă
țeni, discuții care adesea 
degenerează în certuri și 
injurii.

Mă așteptam, iar odată 
cu mine se așteptau toți 
cetățenii în numele cărora

în 
cu 
pe 
se

total 
că 

: su- 
con- 
util

m-am adresat ziarului, ca 
semnalelor critice făcute cu 
4 luni în urmă, publicate 
în ziar la rubrica de față, 
să li se răspundă din 
partea conducerii A.U.T.L. 
prin măsuri ferme de re
mediere a neajunsurilor. 
Sîntem in octombrie, dar 
un astfel de răspuns nu 
am primit, iar lipsurile 
semnalate continuă să se 
manifeste pe autobuze ca 
înainte. Pînă cînd să mai 
așteptăm ?

Ion SINGEREAN, 
Lupeni

CIVICĂ

La Cooperativa mește
șugărească „Unirea" din 
Petroșani sînt preocupări 
constante pentru diversi
ficarea și creșterea calită
ții serviciilor, importantă 
direcție de acțiune a cărei 
necesitate a fost sublinia
tă la Congresul al III-lea 
al consiliilor populare, 
această ordine de idei 
înscriu atît înființarea 
nor noi activități, cît
lărgirea profilului unor 
unități pentru a oferi ce
tățenilor mai multe servi
cii. Redeschiderea unită
ții nr. 47 radio-tv din ca
drul complexului din
Lonea se încadrează în a- 
cest proces de diversifica
re a serviciilor în unități 
în care s-au efectuat 
crări de reamenajare, 
terminate de profilul 
git al lucrărilor. In
ceasta unitate se execută 
acum reparații nu numai 
la aparate radio și televi
zoare, ci și «la pikupuri, ca- 
setofoane,

Condițiile de muncă ale 
meseriașilor și solicitudi
nea în relațiile cu publi
cul se vor concretiza fără 
îndoială, în lucrări de ca
litate, necesară în toată 
sfera serviciilor pentru 
populație. (T. Spătaru)

In
se 
u- 
Și

lu-
de- 

lăr- 
a-

magnetofoane.

cît

pro-

Călătorului îi șade bine cu bilet...
...sau cu abonament pe 

mijloacele de transport 
în comun. Mai mult, a- 
bonamentele oferă cetă
țenilor o serie de avan
taje, dintre care acela că 
prețul per călătorie este 
mai mic.

Pentru îmbunătățirea 
transportului în comun 
se depun eforturi în ve
derea îmbogățirii parcu
lui cu autobuze etc. Sînt 
eforturi la care în mod 
firesc sîntem, sau ar tre
bui să fim părtași și noi, 
beneficiarii mijloacelor 
de transport, prin pla
ta taxelor de călătorie. 
Pe ruta locală Uricani 
— Mină — Oraș, majo
ritatea călătorilor se a- 
chită de această obliga
ție elementară. Rămîn to
tuși, nu pufine cazuri în 
care unii cetățeni 
dau, cum se spune, 
tea pe rușine. Iată, 
mai într-o singură 
la o singură cursă, 
căzut în „capcana" 
trolului Vasile 
giu, sectorul II A,

mai 
Cins- 

, nu
zi, 
au 

con- 
Suru- 
Pavel

Voicu, sectorul I, Grigo- 
re Vicol, sectorul II B, 
care au adus fel de fel 
de argumente, numai bi
let ori abonament ne- 
avînd de unde să pre
zinte. Au lăsat în schimb 
mărcile de serviciu, ne- 
știind că și în acest mod 
se pot afla identitatea și 
locul lor de muncă. Un 
act și mai grav: Ion 
Sandru, din sectorul V, 
deși a fost găsit în nere
gulă, pe autobuz, a avut 
și o comportare necuvi
incioasă față 
lor.

Ce-ar zice 
tori abuzivi, 
care procedează _____
nea lor, dacă la serviciu 
nu ar primi retribuțiile 
pentru munca depusă ? 
Credem că cetățenii care 
se dedau la asemenea ac
te contrare normelor 
conviețuirii sociale vor 
fi judecați cu exigența 
cuvenită de către colec
tivele din care fac parte.

de contro-

acești călă- 
ca și alții 

aseme-

F. SILIȘTE AN U

i

i

rilor din R.D. Germa
nă.
(color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Luni, 21 octombrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Orizont telinico-ști- 

ințific.
20,35 Tezaur folcloric.
20,55 Roman-foileton.1*

Citadela.
Episodul 9.
(color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.
Marți, 22 octombrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
— TIB ’85.
20,30 Teatru TV.

Coloanele timpului
de Emil Poenaru.

21,50 Telejurnal. 21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra- 22,00 închiderea progra

mului. mului.

Miercuri, 23 octombrie Joi, 24 octombrie

20,00 Telejurnal. 20,00 Telejurnal.
Hiunuuiuiiiuiiuuniiuiitiiiiimiiiii/iiiHHiiiiiHiirHiiiiiii

PROGRAMUL Țy
lllimmh'liillllillti/lllllllllllllDllllniinniiiniHHiiiniuni.

20,20 Actualitatea în eco
nomie.

20,20 Actualitatea în eco
nomie.

— TIB ’85. — TIB ’85.
20,35 A patriei cinstire. 20,35 Amfiteatrul artelor.

Emisiune de versuri. (color).
20,45 Fiecare localitate — 20,55 Ziua Națiunilor U-

o puternică cetate nite.
econom ico-socială. 40 de ani de la cre
Odorheiu Secuiesc area O.N.U.
pe coordonatele ci 21,05 Efigii ale muncii.
vilizației socialiste. Epoca Ceaușescu.
Reportaj. Punți pentru veacuri.
(color). Reportaj.

21,00 Film în serial. (color).
Cazul Savolta. 21,20 Invitație în studiou-

rile Radioteleviziu- 
nii.
(color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Vineri, 25 octombrie

20,00 Telejurnal.
— Actualitatea în eco

nomie.
20.20 Ziua armatei Repu

blicii Socialiste Româ
nia.
(color).

21,05 Cadran mondial. 
România și proble
mele lumii contem
porane.
Contribuții remarca
bile la întărirea ro
lului O.N.U.
(color).

21.20 Serial științific.
Planeta vie.

Episodul 16. 
(color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Simbătă, 26 octombrie

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă. ;
(parțial color).

14.45 Săptămîna politică.
15,00 închiderea progra

mului.
19,00 Telejurnal.
19.20 Teleenciclopedia.
19.45 Steaua fără nume. 

Emisiune - concurs 
pentru tineri soliști 
de muzică ușoară. 
Etapa I.
(color).

20.45 Film artistic. 
Drumul spre adevăr, 
(color).

22.20 Telejurnal.
22,30 închiderea progra

mului. „
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Ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. a! P.C.R.
(Urmare din pagina I)

ceasta bază, reducerea substanțială a 
costurilor acestuia. De asemenea, s-a 
indicat să se ia măsuri pentru diminua
rea continuă a costurilor transportu
rilor cu mijloace auto proprii ale între
prinderilor și altor unități economice, 
incit acestea să fie cu mult mai mici fa
ță de nivelul general al costurilor sta
bilite pentru transporturile efectuate cu 
mijloacele auto ale Ministerului Tran
sporturilor și Telecomunicațiilor.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut Ministerului Tran
sporturilor și Telecomunicațiilor ca. îm
preună cu Consiliul Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice și 
Sociale, să refacă de urgență, pînă la 
20 noiembrie a.c., întregul program de 
măsuri privind transporturile și să-l 
prezinte spre dezbatere și aprobare Co
mitetului Politic Executiv al C.C al 
P.C.R.

In continuare. Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat modul în care au fost 
înfăptuite prevederile Programului pen
tru realizarea producției de energie e- 
lectrică prevăzute pentru 1985, adop
tat in primăvara acestui an. Comitetul 
Politic Executiv a apreciat ca total ne- 
corespunzătoare activitatea desfășura
tă de Ministerul Energiei Electrice pen
tru transpunerea în viață a acestor mă
suri și pentru asigurarea energiei elec
trice necesară economiei naționale, con
form normelor stabilite. îndeosebi, s-a 
apreciat că centralele electrice pe căr
bune au continuat să funcționeze neco
respunzător, furnizind energie cu mult 

, sub puterea instalată, ceea ce a creat o 
. serie de greutăți în desfășurarea nor

mală a activității pentru realizarea pla
nului în celelalte ramuri ale economiei 

. naționale. S-a arătat că în acest sector 
, au continuat să se manifeste serioase 

deficiențe în folosirea, repararea și bu- 
I na întreținere a instalațiilor energetice, 
. au existat grave încălcări ale discipli- 
* nei în muncă, o mare lipsă de răspun

dere în îndeplinirea obligațiilor de 
serviciu, a sarcinilor încredințate.

Pentru neindeplinirea măsurilor sta
bilite de conducerea de partid și de 
stal in vederea înfăptuirii Programului 
pentru realizarea producției de energie 
electrică prevăzute pentru 1985 și pen
tru lipsurile grave în organizarea, con
ducerea și controlul activității din sis
temul energiei electrice. Comitetul Po
litic Executiv a hotărît destituirea mi
nistrului energiei electrice și a vice- 
prim-ministrului guvernului care răs
punde de sectorul energiei electrice.

In același timp, Comitetul Politic E- 
xecutiv a stabilit măsuri pentru intro
ducerea unei ordini și discipline stricte, 
urmînd ca în întreg sistemul energetic 
să fie introdusă starea de necesitate și, 
în mod corespunzător, regimul de lucru 
militarizat. ,

Comitetul Politic Executiv a stabilit, 
totodată, măsuri ca ministerele producă
toare de utilaje și echipamente energe
tice să prezinte de urgență programe 
concrete de măsuri pentru realizarea 
integrală a tot ceea ce este necesar pen
tru ca fiecare unitate din sistemul e- 
nergiei electrice, în primul rînd centra
lele pe cărbune, să lucreze la capaci
tatea planificată și să asigure în între
gime energia electrică necesară econo
miei naționale.

Paralel cu măsurile de creștere a 
producției de energie electrică, secreta
rul general al partidului a subliniat ne
cesitatea de a se intensifica, în toate 
ramurile economiei naționale, în toate 
unitățile producătoare, acțiunile pentru 
reducerea consumurilor energetice, pen
tru recuperarea și refolosirea energiei.

In ce privește programul de crește
re a extracției de cărbune Comitetul Po
litic Executiv a apreciat că, și în acest 
domeniu, se mențin încă serioase defi
ciențe, ceea ce a făcut ca sarcinile sta
bilite privind producția de cărbune e- 
nergetic, pentru cocs, precum și pentru 
consumul populației, să nu fie realizată 
la nivelul stabilit. Pornind de la aceas

tă situație, Comitetul Politic Executiv a 
liotărit o serie de măsuri pentru întă
rirea muncii de conducere a activității 
în acest domeniu.

Comitetul Politic Executiv a analizat, 
apoi, Raportul privind eficiența activi
tății turistice în perioada 1982—1985 și 
propuneri pentru anul 1986. In raport 
se subliniază că volumul economic din 
activitatea turistică internațională a cu
noscut o permanentă creștere. Cu toa
te acestea, avînd în vedere baza mate
rială creată, precum și importantele 
streini p-e fzute în acest domen.u, Co
mitetul Politic Executiv a apreciat că 
rezultatele obținute în acest an nu sînt 
pe măsura posibilităților. In cadrul Mi
nisterului Turismului s-au manifestat 
deficiențe serioase, încălcări grave a in
dicațiilor și măsurilor stabilite, a hotă- 
rîrilor de partid, ceea ce s-a reflectat 
negativ asupra eficienței activității tu
ristice, a dus la ditw-nuorea aportului 
valutar al acestei importante ramuri a 
economiei naționale. Pentru lipsurile 
grave care s-au manifestat în organiza
rea și conducerea acestui sector de ac
tivitate, Comitetul Politic Executiv a 
hotărît sancționarea pe linie de partid 
a ministrului turismului și a viceprim- 
ministrului guvernului care răspunde de 
activitatea de turism. Totodată, Comi
tetul Politic Executiv a stabilit măsuri 
în vederea extinderii și folosirii mai 
bune a bazei materiale a turismului, a 
creșterii eficienței sale, și a indicat să 
fie elaborat în cel mai scurt timp — și 
prezentat spre aprobare — programul 
de dezvoltare a activității turistice în 
anul 1986.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ă prezentat o informare pri
vind vizita oficială de prietenie pe care 
a efectuat-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în perioada 7—12 octombrie, 
în Republica Populară Chineză, la in
vitația tovarășului Hu Yaobang, secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, și a tova

rășului Li Xiannian, președintele Re
publicii Populare Chineze.

Comitetul (Politic Executiv a apreciat 
că vizita marchează, prin rezultatele sa
le deosebite, un eveniment de mare în
semnătate în cronica bogată a relațiilor 
prietenești dintre partidele, țările -și 
popoarele noastre, ea deschizînd o no
uă perspectivă acestor bune raporturi.

Apreciind rezultatele vizitei, Comite
tul Politic Executiv a aprobat un pro
gram concret de măsuri pentru reali
zarea în viață a înțelegerilor conveni
te cu privire la dezvoltarea schimbu
rilor comerciale, a colaborării și coope
rării roinâno-chineze în diferite sectoa
re economice, precum și în alte dome
nii de activitate.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a informat despre vizita ofi
cială de prietenie efectuată. împreună 
cu tovarășa Elena .Ceaușescu, în Repu
blica Populară Democrată Coreeană, 
în perioada 12—15 octombrie, la invi
tația tovarășului Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate Coreene.

Comitetul Politic Executiv a dat o 
înaltă apreciere rezultatelor vizitei, ca
re se înscrie ca un moment de mare 
însemnătate în dezvoltarea relațiilor de 
prietenie, colaborare și solidaritate din
tre cele două partide, țări și popoare.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, 
în unanimitate, rezultatele acestei vizite 
și a stabilit un program de măsuri con
crete pentru realizarea, în cele mai bu- 
ne condițiuni, a acordurilor și înțelege
rilor convenite, pentru înfăptuirea e- 
xemplară a acțiunilor de colaborare și 
cooperare prevăzute, pentru dezvoltarea 
mai intensă a conlucrării dintre Româ
nia și R.P.D. Coreeană, în folosul și 
spre binele popoarelor noastre, al cau
zei generale a socialismului și păcii.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale 
activității de partid și de stat.

DECRET PREZIDENȚIAL
(Urmare din pag. I)

Art 3 — Conducerile uni
tăților producătoare și furni
zoare de energie electrică 
sint obligate să ia toate mă
surile pentru funcționarea op
timă și în condiții de deplină 
siguranță a instalațiilor, pen
tru realizarea sarcinilor de 
pian și a programelor spe
ciale privind organizarea ex
ploatării, întreținerii 
și reparării instala
țiilor, prevenirea și înlătura
rea fără întîrziere a oricăror 
defecțiuni care ar putea pu
ne în pericol integritatea și 
funcționarea normală a sis
temului energetic, precum și 
pentru respectarea orelor de 
program și a normelor de 
muncă, desfășurarea în bune 
condiții a întregii activități.

Art. 4 — in conducerea 
marilor unități producătoare 
de energie electrică pe căr
bune și a centralelor prevă
zute în anexa (X) la prezen
tul decret se numește și un 
comandant militar.

Comandantul militar parti
cipă cu drepturi depline la 
întreaga activitate a consiliu
lui oamenilor muncii și răs
punde, împreună cu acesta, 
de realizarea programelor și 
a măsurilor necesare pentru 
buna funcționare a unității.

în subordinea comandantu
lui militar se constituie un 
grup de cadre militare sta
bilit de Ministerul Apărării 
Naționale.

Comandantul militar răs
punde, împreună cu directo
rul unității, de respectarea 
strictă a normelor tehnice de 
exploatare și întreținere a in
stalațiilor, a regulilor de or
dine și disciplină la locurile 
de muncă în scopul asigură
rii bunei funcționări a utila
jelor și instalațiilor și pentru 
prevenirea oricăror întreruperi 
în alimentarea cu energie e- 
lectrică.

Art. 5 — întregul personal 
muncitoresc din unitățile Sis
temului energetic național, 
indiferent de funcția deținută, 
este obligat să respecte cu 
strictețe regimul de lucru mi
litarizat, orele de program 
stabilite în unitate, dispozi
țiile privitoare la predarea- 
primirea organizată a schim
bului, să nu părăsească lo
cul de muncă, să urmărească 
și să aplice cu fermitate nor
mele și instrucțiunile referi
toare la exploatarea și între
ținerea instalațiilor, să-și în
deplinească cu simț de înaltă 
răspundere îndatoririle de 
serviciu, să manifeste intran
sigență față de orice abatere 
de la regulile stabilite.

Art. 6 — Ministerul Ener
giei Electrice va lua, in ter
men de 15 zile de la data 
prezentului decret, măsuri 
pentru încadrarea cu perso
nal permanent a tuturor 
funcțiilor necesare la unități
le din Sistemul energetic na
țional.

Se interzice ocuparea prin 
detașare a funcțiilor din uni
tățile Sistemului energetic 
național. Personalul acestor 
unități nu poate fi transferat, 
detașat sau încadrat în uni
tăți din alte sectoare de ac
tivitate, fără aprobarea mi
nistrului energiei electrice.

Art. 7 — Nerespectarea 
dispozițiilor prezentului decret 
cu privire la regimul de lu- 
cu militarizat atrage, potrivit 
legii, răspunderea disciplina
ră, materială, contravenționa
lă sau penală, după caz.

Art. 8 — Unitățile din toa
te ramurile economiei națio
nale, consiliile populare, in
stituțiile de stat și întreaga 
populație sînt obligate să ia 
măsuri pentru reducerea con
sumului de energie electrică 
și încadrarea strictă in nor
mele de consum stabilite.

(X) — Anexa se comunică 
unităților interesate.

Intervenție româneasca în 
plenul Conferinței generale

a UNESCO
SOFIA 17 (Agerpres). — 

La Sofia au continuat lu
crările Conferinței genera
le a UNESCO, ce dezbat 
programu.1 organizației pen. 
tru anii 1986—1987, alte 
pr'obleme majore ale dez
voltării relațiilor interna
ționale în domeniile edu
cației, științei, culturii și 
comunicării.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor generale din 
plenul conferinței, re
prezentantul României a 
înfățișat poziția țării noas
tre, concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre

FILME

ț PETROȘANI — 7 No
iembrie: Prima pagină; 
Unirea: Capcana; Pa- 
rîngul: Căpitanul răzbu
nării.

LONEA: Piedone în
Egipt.

ANINOASA : Rîdeți
ca-n viață.

VULCAN — Luceafă
rul: Acasă.

LUPENI — Cultural;
Masca de argint.

URICANI: Fapt divers.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor aparțin 

tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, cu privire ' la 
problemele internaționa
le actuale, -măsurile care 
se impun pentru oprirea 
cursei înarmărilor, în pri
mul rînd nucleare, trece
rea la dezarmare și întă
rirea păcii și securității în 
lume, cu privire la rolul ce 
revine, în acest scop, oa
menilor de știință și cul
tură, educației și mijloace
lor de informare în masă, 
organizațiilor internațio
nale din sistemul O.N.U., 
respectiv UNESCO.

întreprinderii Cinemato
grafice Județene Hune
doara.

TV I
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco- i 

nomie.
20.35 Cadran mondial ș

(color).
20,55 Ansambluri artis- i

tice (color). î
21,10 Serial științific’ j

(color).
„Planeta vie".

21.35 Memoria docu- ;
mentelor (color).

21,50 Telejurnal.

memento

Demisia 
guvernului italian

ROMA 17 (Agerpres). — 
Primul ministru al Italiei, 
Bettino Craxi, a prezentat 
oficial, joi după-amiază, 
demisia guvernului său 
președintelui republicii, 
Francesco Cossiga, infor
mează agențiile ANSA și 
France Fresse. Președin
tele Cossiga a acceptat de
misia, cerîndu-i să rămî- 
nă în funcție pînă la for
marea unui nou cabinet.

Anterior, Bettino Craxi 
a luat cuvîntul în parla
ment, precizînd că demi
sia celor trei miniștri, re- 
prezentînd Partidul Repu

Mica publicitate
VIND casă Petroșani, 

strada Maleia nr. 8A. 
(2145)

VIND Dacia 1300, Uri- 
cani, strada Valea de Brazi, 
nr, 65, zilnic după ora 
16. (2146)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cara- 
sava Mariana, eliberată de 
l.U.M. Petroșani, O declar 
rflhlă. (2144)

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚUL, copiii, nepoții, fratele, surorile și cum- 
nații anunță cu durere împlinirea unui an de la 
dispariția scumpei noastre

PROCA ELENA
Nu o vom uita niciodată. (2143)

blican. a provocat o criză 
în relațiile dintre forțe
le politice componente ale 
coaliției guvernamentale 
de centru-stînga, ceea ce 
a dus la demisia întregu
lui cabinet. După cum 
s-a anunțat, Partidul Re
publican a hotărît să se 
retragă din coaliția guver
namentală, din care făcea 
parte alături de democrat- 
creștini, socialiști, socia- 
list-democratici și liberali, 
în semn de „dezaprobare 
totală" față de modul în 
care guvernul a acționat 
în cazul deturnării pache
botului „Achille Lauro“,

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Brebenaru Teodor 
și Buzdugan Florin, eli
berate de Institutul de 
Mine Petroșani. Le decla
răm nule. (2147)

PIERDUT servietă cu- 
prinzînd cursuri I.M.P. 
Adresați administrația zia
rului. Găsitorului recom
pensă. (2148)
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