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Intr-o atmosferă de aleasă stimă și respect, 
de prețuire pentru meritele de militant 

politic și om de știință, ieri, a avut loc 
festivitatea aniversării zilei de naștere a 
tovarășei Elena Ceaușescu
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CONTROLUL OAMENILOR MUNCII

Intr_o caldă atmosferă 
de aleasă stimă și respect, 
de profundă prețuire pen
tru meritele de militant po
litie si om de știință de 
renume mondial, miercuri,

7 ianuarie, a avut loc fes
tivitatea aniversării zilei 
de naștere a tovarășei 
Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic Exe

cutiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, prim.viceprim- 
ministru al guvernului Re-

(Continuare in pag. a 4-a)

exercitat permanent cu exigență sporită 
in toate domeniile de interes economic

și social-cultural
și

So-
Pe-

Florea MĂCIUCĂ; 
președintele Consiliului municipal 

al F.D.U.S.
s-a
recent constatul

Sub egida 
Frontului De
mocrației 
Unității 
Cialiste,la 
trosani 
desfășurat
rea de lucru a echipelor de 
contrei al oamenilor mun
cii. Dezbaterile consfătui
rii desfășurate pe margi
nea raportului prezentat 
de tovarășul ing. Nicolae 
Giurgiu, președintele con
trolului oamenilor muncii, 
au constituit un amplu bi
lanț pe anul ce s_a în
cheiat, o exigentă analiză 
făcută in prezența factori
lor eu responsabilități în 
acest important domeniu.

Analizată în lumina exi
gentelor Legii nr. 6/1972, 
activitatea echipelor de 
control al oamenilor mun
cii din Valea Jiului se 
prezintă, la ora bilanțului 
pe 1980. cu o amplificare 
a sferei ci de cuprindere, 
o îmbunătățire calitativă și 
o accentuare a caracteru
lui ei combativ. In perioada 
analizată, din cele 306 echi
pe constituite la nivel de 
municipiu au efectuat con-

troale permanente un nu
măr de 256 echipe acțio- 
nînd ca un factor de edu
cație civică, contribuind la 
dezvoltarea unei atitudini 
înaintate în rîndurile per
sonalului din unitățile de 
servire publică, Ia comba
terea manifestărilor de ne
glijență. nepăsare sau lip
să de răspundere față de 
interesele populației, fată 
de avutul obștesc. S_a ară
tat că cele 97 echipe de 
control al oamenilor mun
cii care au acționat în o- 
rașul Petroșani, în majo
ritatea lor și-au îndeplinit 
menirea, efectuînd controa
le și făcînd propuneri pen
tru îmbunătățirea aprovi
zionării unităților comercia
le. păstrarea și gospodări
rea fondului de marfă, men
ținerea stării de curățenie 
.și igienă, respectarea regu
lilor servirii civilizate, corn-

portarea dem
nă, manifesta
rea solicitudi
nii din par
tea personalu
lui de servire, 

progresele evi-Cu toate 
dente făcute de controlul 
oamenilor muncii, această 
activitate cu atît de im
portante implicații sociale 
este încă susceptibilă la
perfecționări, îmbunătățiri. 
In primul rînd pentru câ
numărul controalelor efec
tuate de echipe s_a ridicat, 
în anul 1980, la numai 2064, 
revenind în medie 6 con
troale do echipă. In orașele 
Uricani și Petrila. în comu
nele Banița și Anir.oasa ac
tivitatea echipelor s-a re
zumat tot' timpul anului la 
2—3 controale, fapt ce a 
lăsat cale deschisă la o se
rie de lipsuri în unitățile 
comerciale, în cele de ali
mentație publică, în școli,

Emulație cu bogate roade în abataje
In marea cronică a de. 

butuluj in noul cincinal, 
minerii, inginerii și teh
nicienii sectorului cu cea 
mai mare producție zilni
că al I.M. Lenea, sectorul 
IV, Înscriu remarcabile 
succese. După primele do
uă zile lucrătoare din an, 
ei raportează un plus la 
producția fizică de căr
bune de 630 tone. Buna 
organizare a muncii, dis
ciplina fermă, emulația 
vie care-i stăpînc.ște pe

minerii din vestitele bri
găzi conduse de Miclca 
Ioan III, Iosif Clamba, 
Nicolae Golea, Carol Re. 
paș și Viorel Negru se 
concretizează în depăși
rea nivelului planificat 
al productivității muncii, 
în medie, cu 0,5 tone pe 
post. Nivelul zilnic rea
lizat al producției fizice 
se situează 
din această 
prevederilor 
tregui an.

astfel, încă 
lună, la cota 
medii pe în-

Scrisoarea Comitetului Politic Executiv 
al C. C. al P. C. II.

Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Cu prilejul aniversării zilei dumnea

voastră de naștere, ne este deosebit de 
plăcut să vă adresăm, din toată inima, 
călduroase felicitări, împreună cu cele 
mai bune urări de viață îndelungată, 
sănătate și fericire.

Dorim să vă exprimăm și cu acest 
prilej aprecierea deosebită pe care o 
dăm bogatei și neobositei activități de 
om politie și militant revoluționar pe 
care o desfășurați, cu înaltă competen
ță și răspundere comunistă, în Comitetul

Politie Executiv, precum și ca prim 
viceprim.ministru al guvernului, pentru 
înfăptuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru. Dăm, de 
asemenea, cu toții .o înaltă apreciere 
contribuției de mare valoare pe care o 
aduceți ca om de știință și cultură în 
fruntea Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, precum și prin acti
vitatea proprie, la progresul și afirmarea 
tot mai puternică a științei românești, 
la desfășurarea cu succes a revoluției 
tehnico-științifire în țara noastră.

Comitetul Politic Executiv al 
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

(Continuare în pag. a 4-a)

IN PAGINA A 3-A:
Cercuri pedagogice

Individ
colectivitate

In aceste 
ale vacanței 
școlile din

ultime zile 
de iarnă in 
Valea Jiului 

s-au intensificat acțiunile
de pregătire temeinică a 
celui de.al doilea trimestru 
al acestui an de învăță- 
mint. O componenta de(Continuare in pag. a 2-a)

primă importanță a preocu
părilor a constituit-o per
fecționarea metodico-știin- 
țifică, cercurile pedagogice 
care s_au desfășurat ieri 
în municipiu fiind o sinte
ză a activității instructiv- 
edueative din trimestrul i 
și a orientărilor pentru 
următoarea etapă școlara. 
Organizate pe specialități, 
cercurile pedagogice repre
zintă o cale de analiză si 
dezbatere metodică, deve
nită tradițională în invăță- 
mînt, concentrind cele mai 
eficiente rezultate, proce
dee și metode didactice, in 
vederea generalizării ex
perienței pozitive obținiftă 
în instruirea și
elevilor. Dezbaterile 
cadrul cercurilor au 
dențiat relația dintre cali
tatea
tiv-educativ și preocupări
le învățătorilor și profeso
rilor de a desfășura siste
matic lecții cu im înalt 
nivel științific, în forme 
moderne, active, diferen
țiate, cu o permanentă va
loare educativă. Aceste c- 
lemente stimulează gîndi- 
rea și capacitatea creatoare 
a elevilor care se formează 
printr-o integrare organică 
și amplă a învățămîntului. 
cu practica soeial-econo- 
mică.

educarea
din 

evi-

procesului ins truc-
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Brigada condusă de Vasile Ccrceja, de la sec
torul ii al I.M. Paroșeni, realizează, lunar, depășiri 
ale planului, în medie cuPeste 30 mc.

Foto : Șt. NEMECSEK

Lăbușcă, 
miner de la 
Dar cel mai 
cîștig a fost 
au depășit 
complex, al 
in forjele 
convins că

Aceiași oameni care 
nu-și realizau sarcinile 
de pian in vara anului 
trecut, minerii sectorului 
IV de la Aninoasa, au 
raportat in ultimul tri
mestru din 1981) o depă
șire de 1600 tone cărbu
ne, prima zi de muncă a 
noului an și_ 
cincinal a 
fost marcată 
cu un pluș 
de 162 tone.
Ortacii . lui

Constantin
Ghiorma, 
Gheorghe Patrolea, Cons
tantin Lăbușcă și Ai. Ve- 
reș conjirmă astjel că 
spectaculosul salt al re
zultatelor este reflectat 
■de mutațiile petrecute în 
conștiința minerilor, lă. 
cătușilor și electricieni
lor din sector^

— Am luat măsuri 
pentru o mai bună apro
vizionare tehnico-materi- 
ală a brigăzilor, pentru 
îmbunătățirea organizării 
muncii in abataje — sub. 
linia id'un-'tul șefului le

sector, maistrul principal 
Nicolae Ceapă, secretar 
adjunct al comitetului de 
partid pe mină, dar aces
te măsuri n-ar fi avut e- 
fect, dacă șefii de briga
dă și de schimb, comu
niștii din brigăzi n-gr fi 
acționat ca adevărați oa.

seama

anume

0 piatră de hotar, cumpănă 
demnă in conștiința ortacilor

nare in pag. a 2-a)

zăpezii!

T. ȚAȚARCA Vinzătoarcle de la ina gazinul 
pentru corii, din Vulcan, lucrează la degajarea zăpe 
zii de pe trotuarul cf.i fața unității.

Urgent, la curățirea
Marți, pe căile rutiere 

principale din municipiu 
au continuat acțiunile pen
tru înlăturarea zăpezii de 
pe carosabil, cit și de pe 
unele alei și porțiuni de 
trotuar. Au acționat efi
cient cu atogrederul, bul
dozerul și alte utilaje, oa
menii do la sectorul de gos
podărie comunală al 
E.G.C.L. Pe întreaga re
țea de legătură din Petro
șani pînă la Cimpu lui 
Neag și pe unele străzi 
(Republicii, Institutului, 
Ilie Pintilie, Oituz, Unirii 
și altele din Petroșani) 
s-au așternut mari canti
tăți de material antidera
pant. Pe tronsoanele de 
drum național Petroșani 
— Polatiște și Iscronj

meni politici, analizînd 
cu tovarășii lor de mun
că atît cauzele nereali- 
zării sarcinilor, dar și 
necesitatea redresării ac
tivității.

Așadar, deși tehnolo
gia nu a suferit mo
dificări, productivitatea 
muncii a sporit pînă la 
aproape 7 tone pe post, 
depășirea planului s.a e- 
vidențiat concret in câș
tigurile oamenilor — 245. 
lei pe post în brigada lui (Continuare în pag. a 3-a)

238 lei — un 
Patrolea...

de
că oamenii
un
neîncrederii 

proprii, s-au 
sta în puterea 
lor să scoată 
mai mult căr
bune la lu
mină.

— Intr-un 
răstimp scurt, 
în paralel cu

omogenizarea brigăzilor, 
remarcă șeful de sector 
ing. Nicolae Zgura, s-a 
trecut la omogenizarea 
întregului colectiv. înuin. 
te, minerul spunea des
pre electromecanici că 
nu se preocupă de func
ționarea utilajelor, cei de 
la partea mecanică arun
cau vina pe cei din aba
taje. De cînd însă perso-

Ion VULPE
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La I.P.C.V.J., în centrul dezbaterilor

Îmbunătățirea activității
Controlul oamenilor munciiS»

(Urmare din pag. I)

Activitatea desfășurată 
de colectivul întreprinderii 
de preparare a cărbunelui 
Valea Jiului pentru prelu
area Și prelucrarea pro
ducției de cărbune brut li
vrat de unitățile miniere, 
pentru expedierea ritmi
că a sortimentelor de căr. 
bune contractate cu bene, 
ficiarii din țară, aportul 
comuniștilor din organi. 
zația de bază la soluțio
narea acestor probleme au 

- constituit obiectul dezba
terilor purtate în aduna
rea generală de dare de 
seamă. Corespunzător pe
rioadei trecute de la ale. 
ger-, rezultatele consem
nate în bilanțul tehnico- 
productiv nu se situează 
la nivelul celor obținute 
în anii precedenți de pre
paratorii Văii Jiului. La 
aceasta au contribuit o 
serie de cauze obiective, 
legate de livrările nerit
mice ?i neîncadrarea în 
indicatorii de calitate de 
către o parte dintre uni
tățile miniere, dar și U- 
nele deficiențe în propria 

. activitate. Partipipanții la 
dezbateri s-au referit în. 
deoseb: la acestea, făcând 
propuneri menite să asi
gure creșterea, rolului or
ganizației de partid în co
ordonarea întregii 
tați si situarea 
vel superior a 
valorificare a 
de cărbune.

Așa cum sublinia ing. 
Eugen Meister, întregul co
lectiv trebuie să priveas
că activitatea de inveștiții- 
dezvoltare ta o sarcină pri
oritară în vederea asigu
rării viitoarelor capacități 
de prelucrare la parame
tri superiori a producției 
de cărbune, urmărindu.se

îndeosebi livrarea Ia ter
men a utilajelor tehnolo
gice de către diverși fur
nizori și asigurarea con
dițiilor de lucru pe șanti
erele preparațiilor Petrila 
și Livezeni pentru recu
perarea unor restanțe cre
ate.

Unii dintre membri or
ganizației de partid s-au 
referit la livrarea și co
mercializarea producției de 
cărbune. Această proble
mă a revenit frecvent în

Adunări generale 
de dări de seamă

fle tivi- 
la un ni. 
muncii de 
producției

dezbateri. Pornind de la 
experiența de pînă acum
— au subliniat comuniștii
— în 1981 va trebui mai 
bine corelat planul de 
transport cu cel de livrări, 
iar aprovizionarea secții
lor de producție să se rea
lizeze ritmic, operativ, co
respunzător cerințelor flu
xurilor tehnologice (ing. 
Doina Irimie). îmbunătăți
rea activității de transport, 
atît între unitățile miniere 
și preparații, cît și spre 
diferiți beneficiari conti
nuă să constituie una din 
problemele organizatorice 
principale- cu care se con
fruntă colectivele de pre
paratori, soluționarea sa 
făcînd necesară o colabo
rare și un sprijin mai ma
re din partea transportului 
feroviar (Alexandru Mi- 
haly).

între prioritățile anului 
1981 se înscrie și cerin
ța spor:rii continue a ni
velului de eficientă a pro
cesului tehnico.productiv, 
în care scop va trebui a-

cordată atenția cuvenită a- 
plicării unui program cu
prinzător de măsuri pen
tru reducerea consumuri
lor specifice de energie 
(ing. Grigore Bălăceanu), 
a asigurării deplinei secu
rități a muncii în fiecare 
secție, la fiecare punct de 
lucru (ing. Rodica Marhan).

în afară de domeniul e- 
conomic, unde îi revine un 
rol important în orienta
rea și coordonarea activi
tății, organizația de bază 
trebuie să desfășoare ac
țiuni diversificate, concre
te în domeniul organiza
toric, al muncii de pro
pagandă. Așa cum arăta 
tovarășul loan Costovfci, 
îmbunătățirea propagandei 
vizuale, asigurarea publi
cațiilor periodice, a unor 
cărți social-politice și be
letristice valoroase pot 
contribui la continua per. 
fecționare a pregătirii po- 
litico-ideologice a membri
lor organizației de partid, 
a întregului colectiv. Se
cretarul organizației de 
bază, tovarășul Ioan Bar. 
dac, s-a referit la cerința 
continuei îmbunătățiri a 
vieți interne de partid, la 
preluarea și îndeplinire e- 
xemplară de către fiecare 
membru de partid a sar
cinilor, la urmărirea sis
tematică a înfăptuirii hotă- 
rîrilor proprii, a sarcinilor 
ce revin colectivului de 
preparatori din programul 
de dezvoltare economico- 
socială a Văii Jiului.

B. MIHAI

cămine, grădinițe de copii, 
instituții de cultură. Alte 
echipe cum sînt cele con
duse de Floarea Maca- 
mete, luliu Pavel, Martin 
Ambruș, Gheorghe Pop, Ste_ 
lian Popescu, Ioan Bardac, 
Apolodor Colcear, Ana Bă
lan, Gheorghe Flofescu, e- 
chipele de la învățămînt și 
U.T.C. nu au efectuat nici 
un control în tot cursul a. 
nului 1980. Inactivitatea a- 
cestor echipe a atras după 
sine necontrolarea unor u- 
nități ale I.C.S.A.P. (nr. 13 și 
17 Petroșani), ale C.L.F. (nr. 
41, necontrolată din anul 
1975!), de alimentație pu
blică (nr. 316 „Dîmbovița**) 
și altele. Slaba preocupare 
a unor echipe, calitatea ne
corespunzătoare a controa
lelor întreprinse derivă și 
din necunoașterea de către 
membri echipelor a meto
dologiei și a obiectivelor 
controlului.
pentru 
poartă 
donare 
tivității 
trol al 
pentru 
permanent pentru 
activizare a acestora, creș
terea autorității și presti
giului lor. Datorită nepar- 
ticipării la instruirile perio
dice unele echipe nu cu
nosc obiectivele ce trebuie 
controlate, metodologia de 
control, limitîndu-se doar 
la prețuri și curățenie în 
localuri, neglijînd sau scă- 
pînd din vedere calitatea 
servirii, gospodărirea fondu
lui de marfă, aspectele pri
vind economisirea de e_ 
nergie, combustibil etc. Au 
fost criticate în cadrul cons
fătuirii, pentru inactivitate, 
echipele care aveau de con-

Răspunderea 
aceste lipsuri o 

și comisia de coor- 
și îndrumare a ac- 
echipelor 

oamenilor 
că nu a

de con- 
muncii, 

acționat 
continua

trolat casa ■ se cultură, clu
burile, căminele culturale, 
cinematografele, biblioteci
le, unitățile școlare, grădi
nițele, unitățile sanitare, 
transportul în comun, ba
zele sportive. .

Carențele din activitatea 
echipelor de control al oa
menilor muncii generează 
nepăsare din părtea factori
lor de răspundere din u- 
nitățile controlate. Au fost 
date exemple în acest sens: 
merceologii de sectoare nu 
verifică periodic „Jurnalul 
cumpărătorului'* din uni
tăți, la unele unități lip
sește registrul unic de con
trol, iar la altele ca cele 
ale I.C.S.M.I. Petroșani din 
cele 6 sesizări numai una 
singură a fost soluționată 
la termen, la I.C.S. Mixtă 
Vulcan nu s-a dat răspuns 
la nici o sesizare, în timp 
ce la I.C.S. Mixtă Lupeni 
din 122 de sesizări, 48 au 
fost rezolvate cu țntîrziere, 
iar 12 sesizări au rămas 
fără soluționare. Iată 
ce în unele sectoare 
activitate se mențin nea
junsuri și lipsuri grave. In 
cadrul unor controale com
plexe efectuate cu organe
le de miliție s_a constatat 
că la unitatea nr. 139 „Vî- 
nătorul**, barmana Maria 
Bîldea servea consumata- 

în pahare și a 
organele de 

facă verificarea, 
mod intenționat 
din pahare. Tot 

Maria 
unitatea 

„Măgura** din Lu_

de 
de

rii direct 
împiedicat 
control să 
vărsînd în 
conținutul 
la fel proceda si 
Danceanu de la 
nr. 155 
peni. Servire preferențială, 
dosire de mărfuri, lipsă de 
curățenie, servirea persoa
nelor în stare de ebrieta
te si alte încălcări ale nor
melor comerțului civilizat 
au fost semnalate la maga
zinul alimentar nr. 1 Ae-

report, unitatea de alimen
tație publică nr. 309, bufe-, 
tele gâră Petroșani, Ani-, 
noasa, complex Bănița etc. 
Lista acestor deficiențe ar, 
putea fi continuată. Pen
tru contracararea lor efi
cientă se cere substanțial 
îmbunătățită activitatea e- 
chipelor de control al oa
menilor muncii. Așa cum 
au reliefat în dezbaterile 
consfătuirii participanții la 
discuții — Dumitru Grun- 
ță, Oliviu Florea, Mihai Do_ 
roftei, loan Șipoș, Iosif Si- 
mo, Ileana Hamz și alții 
— este necesară îmbună
tățirea componentei echi
pelor de control, iar pen
tru creșterea capacității de 
organizare și intervenție 
operativă a acestora se im
pune îmbunătățirea siste- 
mului informațional, a ins
truirii acestora, orientării 
și coordonării lor metodo
logice și de specialitate. Să 
se organizeze mai multe 
controale încrucișate, să 
crească receptivitatea față 
de sesizările oamenilor 
muncii și să se verifice e- 
xigent medul cum condu
cerile unităților controlate 
remediază deficiențele 
constatate, rezolvă propu
nerile făcute de echipe. Es
te necesar un sprijin e- 
fectiv dat echipelor de
control din partea sindica
telor. organizațiilor U.T.C., 
a comitetelor și comisiilor 
de femei, consiliilor popu
lare, a tuturor organizați
ilor componente ale 
F.D.U.S. In mai mare mă
sură comisiile de coordona
re și îndrumare să acțio
neze pentru activizarea tu
turor membrilor echipelor 
de control pentru ridica
rea sub aspect calitativ a 
întregii lor activități puse 
în slujba intereselor oa
menilor muncii.

Depășiri la desfacerea de mărfuri
Colectivul magazinului 

cu autoservire nr. 267 din 
Lupenj (responsabili Te. 
odor Tora și Bella Lu- 
kacs) a făcut, de curînd, 
bilanțul realizărilor din 
anul care sta încheiat. 
Planul pe 1980 a fost de
pășit cu aproape 3 000 000 
lei, numai în perioada 
sărbătorilor de iarnă vîn. 
zîndu.se produse în va
loare de peste 1 100 000 
lei.

Din cadrul acestui har
nic colectiv s-au remar
cat . vînzătoarele Floarea 
Drăgoi, Otilia Șoacă, Vi
orica Sabadoș, Florica

Stadnic, Doina Todiruț și 
Violeta Socaci.

„Dorința noastră este, 
ne spunea tovarășul Te
odor Tora, ca și în anul 
1981 să ne realizăm și 
depășim sarcinile de plan, 
aprovizionarea și buna 
servire să fie aceleași cu 
care cumpărătorii s-au 
obișnuit, într-un cuvint 
dorim ca magazinul nos
tru să-și păstreze bunul 
renume pe care, prin 
munca noastră, a între, 
gului colectiv, l-a cîș. 
tigat",

Gheorghe OLTEAN U

Noi dotări gospodărești
I’reocupîndu-se de asi

gurarea unej baze tehni
ce proprii pe măsura so
licitărilor sporite ale lo. 
calităților Văii Jiului, 
conducerea I.G.C.L. Pe
troșani își dezvoltă an de 
an zestrea de utilaje mo
derne. în anul 'trecut 
printre acestea s-au nu
mărat autovehicule cu 
funcționalități multiple 
cum sînt autostropitorile 
cu măturătoare și plug 
de curățat zăpada, un

autogreder și altele. Re
cent a sosit un nou uti
laj cu funcționalități mul
tiple. Este vorba de un 
multicar, din import, ca
re printre altele, pe timp 
de iarnă poate să curețe 
zăpada de pe trotuare si 
alei înguste, șă împrăș
tie uniform pe carosabil 
materiale antiderapante.

In curînd noul utilaj 
va putea îi văzut la lu
cru pe străzile orașului. 
(V.S.) _____________
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mice din oraș. La parte
rul blocului 17 sînt pre. 
văzute spații comerciale.
• GRUP VOCAL. Din 

inițiativa Consiliului pen. 
tru educație politică și cui. 
tură socialistă al comunei 
Aninoasa, s-a constituit un 
grup vocal muzical femi
nin alcătuit din cadre di
dactice și gospodine. Re. 
petițlHe Se desfășoară sub

'Urmare din pag. l>

Curățirea zăpezii

stratul 
este o

dreptul blocului G 4 din cartierul Coroești, 
gros <le zăpadă pe care n.o curăță nimeni 
adevărată piedică pentru pietoni^

Cimpu lui Neag o impor
tantă contribuție la des
congestionarea carosabilu
lui de zăpadă și așternereă 
de zgură (nu sare) au adus 
oamenii secției de drumuri 
naționale Livezeni, șef 
secție sing. Mihai Rădea- 
nu. Pentru următoarele zi
le, obiectivul principal al 
activității colectivelor sec
torului de gospodărie co. 
munală și secției de dru- yie 
muri naționale Livezeni 
rămîn in continuare, lupta

pentru înlăturarea zăpezii 
și a gheții de pe cane de 
circulație ' principale și 
„innegrirea" lor prin aș. 
temerea de material anti
derapant.

Mai slab s-a acționat pî
nă ieri la evacuarea ză
pezii și gheții strinse în 
grămezi pe stradă centra
lă a Petroșaniului, datori
tă 
de 
ția

• IN APARTAMENTE 
NOL în zona centrului ci
vic al orașului Vulcan au 
fost date in folosință 28 
de apartamente cu cîte do. 
uă și trei camere, pe scă- 
rile E și F ale blocului 17, 
Locatarii cate au ocupai -- ■ , v .
noile apartamente în pri- J?agheța profesoarei Emi. 
mele zile ale acestui an ’* 
sînt oameni ai muncii de

lîă Mărcoiu.
• DUPĂ PREFERINȚE. 

. , La Filiala din Petroșani a 
la minele Paroșen, și Vul- o.J.T. sînt puse în vînza

re bilete pentru odihnă șican și alte unități econo.

tratament în toate stațiu
nile balneo-climaterice din 
țară, pentru trimestrul I, 
1981.

• UNIFICARE. Dispen
sarul comunal Aninoasa se 
va uni cu unitatea simi. 
Iară de la I.M. Aninoasa, 
asigurînd astfel o mai- bu
nă asistență sanitară, cu 
serviciu de permanență și 
cu utilizarea unor mijloa
ce terapeutice moderne in
trate în dotarea minei. No
ua unitate va funcționa în 
actualul sediu al dispensa
rului comunal.

• PRIMA TRUFANDA. 
Mîine, în unitățile 
C.P.V.I.L.F. Petroșani vor 
fi puse în vînzare primele 
produse de seră din acest 
an — legături de usturoi 
verde.

• IN LIBRĂRII a fost 
pusă în vînzare o carte 
interesantă. Este vorba de 
o culegere de studii pe 
terna „Conducerea științi
fică a societății socialiste'*, 
elaborată de Academia 
Ștefan Gheorghiu.

• EXCURSIE. Punctul 
turistic din Lupeni al 
O.J.T. organizează pentru 
luna martie o excursie în 
Uniunea Sovietică, la 
năuți. Doritorii sînt 
teptați să se înscrie 
mai repede pentru a
pa numărul limitat de* 
locuri.

Cer. 
a.ș.
cit

oc ti

I 
I
I
IRubrică redactată de 

Viorel STRĂUȚ

numărului insuficient 
mașini puse la dispozi- 
sectorului de gospodă- 
comunală de către sec. 
a II-a a A-U.T.L. (una 

din patru comandate). Ieri 
s.a acționat mai susținut 
atît cu oameni cît și cu 
utilaje la îndepărtarea ză
pezii de pe artera centra
lă a orașului.

Se apreciază, ' de ase
menea, că nu este la ni
velul cerințelor modul în 
care se preocupă de cură
țirea de zăpadă și gheață 
a porțiunilor de trotuar 
ce revin unor instituții și 
magazine, cit și encț ce
tățeni. Dacă lucrătorii de 
la I.CPM.C. și C-MV-J- 
spre exemplu, au înde
părtat zăpada de pe tro
tuarul din fața unităților 
pînă către podul Maleia, 
trotuarul și scările de ac
ces în sediul teatrului de 
stat și unităților comer
ciale din cadrul complexu
lui Hermes erau și ieri 
pline de zăpadă și ghea
ță, îngreunînd circulația 
cetățenilor. în plus, în 
fața teatrului, trotuarul, 
străbătut doar de o po
tecă făcută de pietoni, era 
blocat de mașinile parcate 
în continuare aici (ieri Ia 
ora 10 se aflau aici „Daela 
1300 “nr. 2-HD-4618 și mi. 
crobuzul 31.HD.6047).

Dislocarea și îndepărta
rea zăpezii bătătorite și a 
gheții ce acoperă toate tro. 
tuarele străzilor centrale, 
cît și „lărgirea** actualelor 
poteci de pe aleile pieto- 
naîe din cartiere reclamă 
intensificarea în continu
are a acțiunilor în acest 
domeniu. _ Jj

ția
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Șeful de brigadă Gheorghe Patrolea, de la mina Aninoasa, alături de cîțivaortaci.unanoi, 
greu

Nu există vreo meserie 
, urîtă, dimpotrivă, toate 
profesiunile

Să trăim și sâ muncim în chip comunist

viei și Constanța Cioc, 
membră O.D.U.S., ne 

practicate străduim să impu- 
solicită mai mult sau mai nem un _ climat civili- 
puțin imaginația și spi
ritul creator, au ca nu
mitor comun demnitatea 
celor care le prestează, 
ca o constantă umană de 
înnobilare sufletească, de zîmbetul pe buze, după 
prețuire din partea seme- ce descărcăm, ca în zile- 
nilor lor. Cu această con
vingere vinde, de vreo 12 
ani, pîine și produse de 
panificație Elena Zarcu- 
lea, lucrătoare gestiona
ră la unitatea nr. 133 a 
I.C.S.A.P. din centrul Pe. 
troșaniului.

— Este, dacă vreți, o 
mulțumire sufletească să 
oferi o pîine proaspătă 
minerului venit din șut. 
Prin noi, oamenii subte
ranului primesc rodul 
muncii țăranului din cîm
pie, acest schimb de va
lori materiale cimentează 
legăturile oamenilor mun
cii din întreaga țară, în
frățiți în construirea so
cietății noi-

Ca lucrătoare comer
cială întîmpinați însă și 
unele greutăți...

— Mă supăr cînd văd 
că fabrica noastră nu o- 
norează toate comenzile. 
Unitatea noastră este un 
bun vad de testare a pre
ferințelor. Și totuși a- 
desea ridicăm din umeri 
cînd ni se solicită fran
zele de 3,60 lei, pîine ne. 
sărată, cornuri simple, 
strudele, chec, care e 
foarte bun, dar... nu se 
prea găsește. Or, prefe
rințele cumpărătorilor tre
buie întîmpinate prin- 
tr-o continuă diversifica
re a produselor. Foi de 
plăcinte găsești la Bucu
rești, la Sibiu, Arad, la 
Deva, dar nu văd de ce 
municipiul nostru ar 
mai prejos.

— Uneori vă produc 
cazuri și clienții...

— Tonul, limbajul 
nora lasă de dorit. De minerului sau profesoru

lui universitar, prepara
torului sau textilistei, a 
devenit, pentru noi, un 
adevărat ritual prin care 
cinstim munca, dăruirea 
acestor minunați oamenj 
ai Văi Jiului.

Sever NOIAN 
- . 7

un
zat, dovedim adesea 
făcînd comerț facem și 
muncă de educație. Și 
nu ne vine întotdeauna 
ușor să arborăm mereu

le de sărbătoare, aproape 
10 tone de produse de 
panificație.

— Sînt unii care nu 
respectă plinea, în fond 
sudoarea oamenilor mun
cii din cîmpie.

— In acest sens, 
dem 
vînt 
specialiștii și opinia pu
blică. Mai toți clienții se 
dau în vînt numai după 
pîine albă, deși de atî- 
tea ori la televizor și în 
revistele de specialitate 
s-a demonstrat că toc
mai pîinea intermediară 
și cea neagră au mai mul
te vitamine și proteine. ■

— Sînteți membră de 
partid din 1973, vi s-au 
încredințat diferite sar
cini în calitate de secre
tară a organizației de ba
ză Alimentara-centru, ca 

' membră a Comitetului 
județean Hunedoara al 
P.C.R. Aveți 
fetiță. Cum 
câți ?

— E timp 
te, dacă știi 
dărești și dacă ai înțe
legere din partea soțu
lui.

—- Ce.și dorește micul 
dv. colectiv în noul an? 

Zîmbetul nostru 
„profesional" să înso. 
țească o mare varietate 
de produse de panifica
ție, deci fabrica să ne o- 
noreze toate comenzile. 
Să avem sănătate și fe
ricire, pentru ca întotdea- 

ne- una să ne facem datoria. 
După atîția ani, gestul de 

u- a oferi piine proaspătă

familie, o 
vă descur-

pentru toa-
să-1 gospo-

fi

O PIATRĂ DE HOTAR
(Urmare din pag. I)

• Orban Șand.or, din 
Vulcan, se tratase cu 
niscaiva băuturi alcooli
ce. Prin perdeaua de 
ceață ce i se formase in 
minte, i-a încolțit o 
„idee" : „Ce ar fi să in
tru la vecinul de la 62, 
că tot a plecat de aca
să ?“ Zis și făcut. A for
țat ușa. respectivului a- 
partament și a început 
să cotrobăiască prin ca
să. După cîtva timp s-a 
înapoiat ducînd cu sine, 
pa „amintire", un apa
rat de- radio portativ 
„Gloria", un magneto
fon, o umbrelă, 200 lei 
și... o unghieră. Vecinul 
păgubit, după cum era 
de așteptat, a reclamat 
miliției dispariția aces
tor bunuri. Descoperit 
în urma cercetărilor, Or
ban a’“- motivat prin 
„le-am luat ca să nu* le 
ia alții !“ Ce vecin gri
juliu 1

• în ziua de 25 no
iembrie 1980, aflîndu.se 
în cofetăria din cartierul 
„Bucura", Uricani, Iz- 
vorei Achim, de 19 ani, 
domiciliat pe strada 1 
Mai, nr. 8/17, a provo
cat scandal, în cursul 
căruia a lovit cu cuți
tul pe unul din priete
nii săi. Judecat, A.I. a 
fost condamnat la 4 luni 
muncă corecțională prin 
executare la un șantier 
de construcții.

( 
i

t
j
i

deîntîrzieri in e. 
remedierilor la 

criticii

instaura un climat 
dezinteres și automulțu- 
mire, or, numai spiritul 
de emulație, competiția 
dreaptă între brigăzi, 
cu aportul celorlalți me
seriași, conduc la îmbu
nătățirea calității muncii 
noastre. Activitatea din 
ultimul trimestru al anu
lui trecut rămîne o piatră 
de hotar pentru sectorul 
nostru, ne va servi ca 
punct de referință în ri
dicarea continuă a șta
chetei exigențelor, în 
fond pentru a scoate 
mai mult cărbune la lu
mină, spre binele nos
tru, al familiei noastre, 
al țării.

Analiză întemeiată, ca
re a avut darul să dez
văluie dreapta cumpăni
re în conștiința mineri
lor a îndatoririlor pe ca
re le au, un mod concret 
de a oglindi cum mili
tează ei pentru demnita
tea de a trăi și a munci 
în chip comunist.

tru unele 
fectuarea 
utilaje. In „tirul" 
au intrat și formațiile de 
la pregătiri, astfel Mihai 
Pușcaș a trebuit să răs
pundă pentru slabele re. 
zultate înregistrate de 
brigada sa. Și oricît a 
încercat să invoce greu, 
tățile de ordin obiectiv, 
colegii de muncă nu 
l-au „iertat", au demons, 
trat că, în condiții si
milare de lucru, brigada 
lui Nicoară a realizat 
înaintări superioare. Deci 
lipsa de interes, organi. 
zarea defectuoasă a lo. 
cului de muncă se fac vi. 
novate de retribuțiile 
mult mai mici, primite 
de ortacii lui Pușcaș.

Această discuție, pur
tată uneori în contradic
toriu, a avut darul să ne 
lămurească asupra mo. 
dului sănătos de a judeca 
munca fiecărui membru 
al colectivului, subliniin. 
du.se necesitatea nu a 
unor vîrfuri de produc
ție și a unor brigăzi frun
tașe, jci necesitatea inte
grării tuturor formațiilor 
de lucru în ritmul depă
șirilor consecvente de 
plan.

— Da, spunea șeful de 
sector, sînlem egali în 
fața sarcinilor care ne 

.sînt încredințate, în fa- 
' ța greutăților, dar ar fi 
greșit să „egalizăm", să 
„ajustăm" rezultatele mai 
slabe, prin „mila" frun
tașilor. In acest fel s-ar

naiul TE SA, maiștrii, lă. 
cătușii și electricienii lu. 
crează o zi pe săptamină 
cot la cot cu minerii, au 
dispărut aprecierile peio
rative, toți membrii co
lectivului nostru conlu. 
crează eficient. Intre cei 
mai buni i.am aminti pe 
șefii de schimb Iuliu 
Penteș, Gheorghe Zam
fir, Gheorghe Munurar,- 
lon Filip, Kovacs Gomos, 
Grigore. Grigor și alții. 
Și ceea ce e demn de re. 
marcat, in sectorul nos
tru s.au stabilizat și au 
intrat în ritm 36 de ■ 
încadrați. Numărul 
motivatelor a scăzut < 
dent, abaterile de la i 

ciplina tehnologică 
mai sînt tolerate de 
nivelul oamenilor din 
bata).

Am avut 
asistăm la 
întîlnire a 
brigadă și maiștrilor, în 
care s-au analizat rezul- 
talele lunii decembrie și 
oiectivele primei luni a 
noului cincinal. Discuții, 
le au reliefat preocupa
rea pentru îmbunătățirea 
indicilor calitativi și, deși 
bilanțul a fost pozitiv, 
conducătorii formațiilor 
de lucru au făcut o se
rie de propuneri menite 
să contribuie la înlătu. 
rarea tuturor deficiențe, 
lor. Maiștrii Constantin. 
Bostan și Linca Pândele 
au fost interpelați, ba 
chiar criticați aspru pen.

nou 
ne. 
evi- 
dis- 
nu 
la 
a.

saprilejul 
tradiționala 
șefilor de

ce nu se gîndesc că din
colo de tejghea ar 
tea fi mamele, soțiile 
fetele lor. Ar vorbi 
astfel ? împreună cu 
le patru colege de mun
că, dintre care trei ute- 

. ciste : Ghizela Dinu, Ma
ria Jitea și Sabina Ioțo-

<_________ _______________
•••••O•••••••••••••••••••••« «©•••••••••©••••••••••••••••*•

In biroul Secției judicia
re a miliției orașului Vul
can, răsfoiesc, împreună 
cu it. Pavel Borcuță, pagi
nile unui caiet voluminos 
cuprinzind numele 
certați cu legea, cu 
mele de conviețuire 
lă. Privirile mi se 
asupra’ citorva nume apar- 
ținînd unor tineri care 
n.au : trecut, încă, pragul 
adolescenței.
Un casetofon și o pe
reche de blue-jeans...

...au făcut ca lu, Florea
Gheorghe, 
domiciliul 
tînelor nr. 
tocmească 
Cum s-au . 
le ? In ziua de 13 octom
brie 1980, pîndind pe unui 
din vecinii Băi care pleca/ 
de acasă și văzînd locul 
unde acesta pusese cheia, 
n-a stat pe gînduri, a lua.' 
t-o și, pătrunzînd în lo
cuința acestuia, a furat un 
casetofon cu gîndul să.l 
Valorifice la amatorii de 
chilipiruri. Probabil că 
succesul acestei „acțiuni" 
i-a dat curaj pentru că, 
nici o lună mai tîrziu, fu
ră o pereche de blue-jeans, 
puși la uscat pe o sîrmă 
din spatele unu, bloc. A

pu- 
sau 
tot 
ce.

celor 
nor- 

socia- 
opresc

elev, 15 ani, cu 
pe strada Fin- 
15, să i se în- 
dosar penal, 

petrecut fapte-
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Rubrică realizată de 
Gh. OLIMPIU

fost însă depistat de or. 
ganele de miliție, obiecte
le au putut fi înapoiate 
celor păgubiți. Se pune în
să întrebarea : cum au ac
ționat familia, școala, care, 
de bună seamă, au obser
vat unele carențe în edu
cația elevului F.G., pentru 
stoparea cursei infracțio- 
nale ? Pentru că, deși sînt

anul I la școala profesio
nală a aceluiași liceu — 
în’ „palmaresul" acestora 
figurind o robinsonadă de 

bfoc'ă sc- II, ap. 22. în- . o săptămînă pe munte, în- 
tr-una din zilele lunii oc
tombrie, în jurul orei 20,30, 
cei trei s-au „postat" în 
fața raionului de zaharoa
se al magazinului mai sus 
amintit. Paraschivu, înca-

'5, ap. 51, și Cioca Sandor, 
13 ani, elev la Școala ge. 
nerală nr. 6, cu domiciliul 
pe strada M. Eminescu,

Minori în derivă
primele, regretele rămîn, 
totuși, tîrzii.
„Zece «foi» mie, nouă 

ție și trei lui !“
Această împărțeală s-a 

desfășurat în cartierul 
Cocoșvar, pe criterii de 
vîrstă, dar, mai ales, de... 
curaj, după „lovitura" da
tă în magazinul cu auto
servire nr. 44. Protagoniș
tii ei: Dinuț Mircea, 
ani, elev în anul I 
Școala profesională a L.I, 
Vulcan, domiciliat pe stra
da M. Eminescu, blocul 4, 
scara IV, ap. 43, Paraschi- 
vu Ion, 16 ani, elev în cla
sa a X-a a L.L Vulcan, 
strada Șt. O. Iosif, bloc

16 
la

drat de ceilalți doi care ți
neau de „șase", profită de 
absența vinzătoarei, se în
tinde peste tejghea, trage 
sertarul și înșfacă cite 
bancnote poate (2200 lei 
n.r.), le vîră în buzunar, 
după care cei trei dispar.

După cîtva timp, Dinuț 
Mircea repetă „figura" la 
magazinul nr. 45 încălță
minte, avînd în „distribu
ție" alți doi „prieteni" — 
Iulian Ogrin, fost elev în 
anul IV la L.I. Vulcan 
(fost pentru că, din cauza 
nenumăratelor absențe ne. 
motivate, a fost exmatri. 
culat), actualmente munci
tor la I.M. Vulcan, și 
Kurlender Mihai, elev în

tr.o colibă țărănească pe 
care pompos au denumit-o 
„Hotel Vidra", jocuri de 
noroc, băuturi etc. în timp 
ce ultimii doi „făceau" pe 
cumpărătorii, Dinuț se a- 
propie de casa de bani și, 
profitînd de lipsa casierei, 
o deschide, ia 550 lei și 
trio-ul dispare-

Epilogul acestor infrac
țiuni este ușor de presupus. 
Depistați, tinerii aceștia, 
care în loc să învețe pen
tru a deveni oameni de 
nădejde ai societății așa 
cum fac milioane de alți 
tineri de vîrsta lor, vor da 
socoteală pentru nerespec- 
tarea legilor și cutumelor 
noastre sociale. Lipsurilor 
în educația acestor tineri 
li se mai adaugă terenul 
prielnic desfășurării unor 
acțiun; infracționale, res
pectiv, în cazul nostru, sn. 
perficialitatea vinzătoarei și 
a casierei, aspect care, din 
păcate, se mai întîlnește și 
în alte unități comerciale.

Gheorghe OLTEANU 
cu sprijinul niiliț?**. Vulcan
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„RUGINA" 'NECINSTEI, |
A parcurge treptele ierarhiei în oricare profesi- i 

1J
■ ——- —— hu.’.gu uv uxuuia, nu l

neapărat în cadrul unor aprecieri scrise, periodice. I 
Dar întotdeauna să fie recunoscute priceperea și in-

V

țuirea ortacilor săi încă de cînd deslușea abeceda- ț

i l r

„ * —**•* “ —■ * 7— * * “ V/i'—Oi —
une Înseamnă nu numai a dovedi aptitudini și dra
goste pentru meseria aleasă, ci și o pregătire sur. 
ținută. Să fii „la zi" cu cunoștințele, să stăpînești 
tainele unui anumit domeniu nu este îndeajuns pen
tru a fi cotat ca bun specialist, „homo tehnicus", 
fără prețuirea oamenilor, rămîne doar o noțiune 
abstractă. _ Pregătirea profesională trebuie „super
vizată" atît de șefii, cît și de colegii de muncă, nu

tegritatea morală, fără a se recurge la conjuncții 
condiționale.

Desigur și maistrul Emilian Porcișanu, de Ia 
sectorul III al minei Bărbăteni, s-a bucurat de pre-

rul mineritului. S-a bucurat de această încredere 
pînă în ziua de 30 septembrie a-c., zi nefastă pentru 
cel care a crezut că un minut de deraiere de la 
condiția de om integru nu i-ar aduce vreo pagubă, 
dimpotrivă, un cîștig nemuncit.

în acea zi i-a trecut prin minte că poate să-și 
procure, fără bani, niște fier cornier pentru garajul 
personal. Cum ? Nimic mai simplu. Mașina de in. 
tervenție trebuia să se deplaseze la galeria de coas
tă. Ca maistru a dat ordin unor muncitori să în. 
earce fierul cornier pe care pusese ochii, apoi l-a 
îndemnat pe șofer să transporte „marfa" la un ate.ier 
al cooperativei meșteșugărești „Straja" din Lupeni.

Datorită grijii pe care o poartă avutului obștesc 
lucrătorii de la mină, maistrul E.P. n-a apucat să 
comită o infracțiune mai gravă. Fierul „subtilizat" 
a fost recuperat, în sarcina maistrului rămînînd 
însă tentativa de a înșela încrederea colectivului 
în care lucra de atiția ani, Dar, chiar, dacă valoa
rea prejudiciului nu este mare, circa 1500 lei, mult 
mai apăsător se va dovedi pentru el oprobriul to
varășilor săi de muncă, fie ei șefi sau subordonați. 
Fină în ziua de 30 septembrie îl prețuiseră ca bun 
meseriaș, ca om corect, apoi dintr-o dată, datorită 
acelui moment de „amnezie**, de alunecare în matca 
necinstei, ținuta sa morală, prestanța profesională 
au suferit subit restructurări nedorite, pete de ru
gină morală le acoperă, nici o soluție din lume nu 
le curăță. Or, se știe, numai cinstea și munca dem
nă conferă strălucire blazonului profesional al fie
căruia dintre noi. Din păcate, maistrul Emilian Por
cișanu dobîndește această învățătură, după săvîrși- 
rea unei greșeli ale cărei repercusiuni morale le va 
resimți toată viața.

Andrej APOSTOL

afl%25c3%25aendu.se
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Ieri, a avut loc festivitatea 
aniversării zilei de naștere a 
tovarășei Elena Ceaușescu

(Urmare din pag. lj

socialiste
UN NOU CARGOU 

SOVIETIC

Elena Ceaușescu i-a fost 
transmisă scrisoarea Co
mitetului Politic Executiv 
prin care se exprimă înal
ta apreciere pentru prodi
gioasa activitate desfășura
tă ca activist politic 
voluționar. precum și ca 
de știință.

Tovarășul Nicol 
Ceaușescu, tovarășul 
Verdeț, ceilalți tovarăși

re-
om

Elena Ceaușescu, în 
Comitetului Politic 
tiv al Comitetului 
al Partidului Comunist Ro
mân, al Consiliului de 
Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, 
i-au adresat cele mai alese 
urări de sănătate, 
îndelungată, multă 
de muncă. S_a dat
expresie caldelor sentimen
te pe care Întreaga noas
tră națiune le nutrește față 
de tovarășa academician 
doctor inginer 
Ceausescu pentru 
activitate în 
muncitorească,

numele 
Execu- 
Central

viață 
putere 
astfel

a e 
llie 
din 

conducerea de partid si de 
stat prezenți Ia festivitate 
au felicitat-o, cu deosebi
tă căldură. pe tovarășa

Elena 
bogata sa 
mișcarea 

revolutio-

nară, pentru rolul deose
bit pe care il îndeplinește 
ca membru al conducerii 
partidului si ca prim vi_ 
ceprim-ministru al guver
nului în înfăptuirea politi
cii interne si externe a 
partidului și 

statului, pentru contribuția 
remarcabilă la dezvoltarea 
și afirmarea științei, la 
înfăptuirea cu succes a 
hotăririlor celui de-al 
Xll-lea Congres al parti
dului, spre binele și pros
peritatea întregului pepor. 
Pentru măreția operei 
construcție 
lui în

MOSCOVA 7 (Agerpres). 
— La șantierele navale din 
Nikolaev, U.R.S.S., a fost 
lansat la apă cargoul „Ni
kolai Ermoșkin" cu tur
bină cu gaze, care poate 
dezvolta o viteză de 25 no
duri pe oră. Noua navă 
este destinată transportu. 
Iu; de containere, îngră
șăminte și mărfurilor am. 
halate. De asemenea, „Ni. 
kolai Ermoșkin" dispune 

. de instalații proprii ele in. 
căreare-descărcare intr-un 
timp record.

MOTOARE PENTRU
EXPORT

mută industriale. în aceas
tă perioadă exportul de 
produse chimice va crește 
spre țările socialiste cu 78 
la sută iar cel spre țările 
capitaliste cu 88 la sută.

Programul industriei chi. 
mice prevede dezvoltarea 
îndeosebi a producției de 
medicamente, a substanțe
lor erbicide și fungicide, 
precum și a petrochimiei.

I f 
I

de 
a socialismu- 

România.

Scrisoarea Comitetului

iUrmare din pag. {)

consacrată înfăp-Animați de cele mai profunde senti
mente de prețuire, stimă și respect, vă 
dorim ca, alături de mult stimatul și 
iubitul nostru tovarăș Nicolae Ceausescu, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, să trăiți ani mulți 
și luminoși, obținînd realizări și satis
facții tot mai mari în îndeplinirea înal
telor răspunderi ce v-au fost încredin
țate de partid și popor, în întreaga dum.

neavoastră activitate
tuirii istoricelor hotărîri adoptate de 
Congresul al Xll.lea, mărețului Program 
de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

în această zi sărbătorească, vă adre
săm, cu toată căldura inimilor noastre, 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, tradi. 
ționala urare ; „La mulți ani !

BELGRAD 7 (Agerpres). 
— întreprinderea „21 Mai“ 
din Belgrad va livra în a. 
cest an fabricii de auto
mobile „Țrvena Zastava" 
din Kraguevaț și pentru 
export aproximativ 198 000 
de motoare. Cel mai mare 
număr de motoare (100 000) 
vor fi destinate autoturis
melor „Zastava 101“. Tot. 
odată, vor fi fabricate 
30 000 de motoare pentru 
echiparea noului mode] de 
autoturism realizat la Kra. 
guevaț — „Jugo 45".

RITM ÎNALT IN 
INDUSTRIA CHIMICA

R.P. UNGARE

FILME

a
111 ci Sil
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CA URMARE a hotărîrii 
luate de președintele Fiii, 
pinelor, Ferdinand Marcos, 
în luna decembrie 1980, 
autoritățile ff'.lpineze au 
anunțat miercuri suspen. 
darea proceselor aflate in 
curs de desfășurare la tri
bunalele militare în vede, 
rea transferării lor la ins. 
tanțele civile, informează 
agenția France Presse.

PE1ROȘANI — 7 
iembrie : Am fost 
sprezece ; Republl 
Stop cadru la 
Unirea : l’.lvis.

PETRILA : Sub patru 
steaguri-

LONEA : Școala CU- 
rajului ÎL

AN1NOASA : Amen
dament la legea sigu
ranței statului, I—li.

VULCAN — Luceafă
rul : Labirintul ; IVIuil- 
citoresc: Prima mea 
vară.

LUPENI — Cultural:
Șaua de argint.

URICANI:
lergătorului 
lungă.

Tactica fi
de cursă

A

BUDAPESTA 7 (Ager
pres). — în cursul celui 
de-al șaselea cincinal- 
(1981—1985) volumul pro
ducției industriei chimice 
va crește anual în R.P. 
Ungară cu șase la sută, de- 
vansînd ritmurile altor ra-

in zona Golfului Persic
scrutinului prezidențial

din S.U.A.

Confirmarea rezultatului 
scrutinului prezidențial 

din S.U.A.

Confirmarea rezultatului Pentru o reglementare politică a încordăriiPentru o reglementare politică a încordării 
zona Golfului Persic

TV

preferat

I4 
t 
i

BUGETUL japonez pe 
1981 este marcat de o rea
lă austeritate, o slaba spo
rire a alocațiilor publice, 
cel mai redus nivel de 
creștere a economiei din 
ultimii 22 de ani, intensifi
carea presiunii fiscale, scrie 
cotidianul „Le Monde". A- 
nul trecut, adaugă ziarul, 
guvernul japonez avea do
uă preocupări principale : 
lunta împotriva inflației si 
redresarea finanțelor pu
blice. Anul acesta, efortul 
este îndreptat cu prioritate 
sure reducerea deficitului 
bugetar.

Washington 7 .(Ager-
. preș). Camera Reprezen

tanților și Senatul S.U.A., 
reunite în ședință plenară, 
au confirmat marți, con
form Constituției america
ne, rezultatul scrutinului 
prezidențial desfășurat în 
noiembrie 1980. In acest 
cadru a fost proclamată 
vicii ria candidatului repu
blican, Ronald Reagan, 
pentru care s_au pronun
țat 489 mari electori din 
totalul de 538 mari elec
tori, desemnați la 4 noiem 
brie 1980. Pentru președin
tele Jimmy Carter, s-au 
pronunțat 49 mari electori, I

DELIII 7 (Agerpres). — 
Primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, a primit pe 
Anahita Ratebzad, minis
trul învățămîntului al RD. 
Afganistan, aflată în vizită 
la New Delhi. Cu acest pri
lej, transmite agenția 
TASS, premierului indian 
i-a fost înmînat un mesaj 
din partea lui Karmal Ba. 
brak, secretar general al 
C.C. al Partidului Demo
cratic al Poporului, pre
ședintele Consiliului Revo
luționar al R.D. Afganistan. 
TASS, reluînd agenția in. 
diană P T.I., relatează că 
în mesaj este relevată ho- 
tărirea Afganistanului de

a participa la tratative — 
prin medierea și cu parti
ciparea reprezentanților 
O.N.U. — cu delegați ai 
Pakistanului și Iranului în 
problemele reglementării 
politice a încordării din 
regiune.

x
ISLAMABAD 7 (Ager, 

preș). — „Acceptarea de 
către Afganistan a propu
nerii pakistaneze privind 
organizarea de convorbiri 
în trei cu Iranul și «parti
dul de guvernămînt din 
Afganistan», oferă o pers
pectivă de soluționare pe 
calea negocierilor, a cri-

zei afgane" — a declarat 
ziariștilor Mohammad Zid
ii1 llacț, președintele Pa. 
kistanului, informează a- 
genția France Presse.

★
TEHERAN 7 (Agerpres). 

— Propunerea de a se an
gaja convorbiri intre Iran, 
Pakistan și Afganistan pen
tru găsirea unei Soluții 
problemelor din zonă „se 
află în studiu la Teheran**, 
a declarat Mahmoud Ha. 
chemi, purtătorul de cu- 
vint al Ministerului Afa
cerilor Externe al Iranului, 
relatează agenția France 
Presse.

REGELE MAROCULUI, 
liassan al II-lea, l_a pri
mit, ia Marrakech, pe can
celarul federal al R.F. Ger
mania, Helmut Schmidt, fl
flat într-o vizita oficială 
în Maroc. Agenția DPA 
menționează că au fost e- 
xaminate aspecte ale rela
țiilor bilaterale, precum 
și situația din Orentul Mij
lociu.

i 
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Namibia, care purta î- 
nainte de 1968 numele de 
Africa de Sud-Vest, este 
fostă colonie germană ; în 
1915, ea a fost anexată de 
Uniunea Sud-Africană, iar 
după primul război mon
dial a devenit un teritoriu 
sub mandatul Ligii Națiu
nilor. In anul 1920, 
Națiunilor 
mandatul pentru 
trarea Namibiei 
Sud-Africane.

După cel de-al 
război mondial, 1 
Uniunii Sud-Africane, 
norînd hotărîrile O.N.U., 
refuzat să includă 
de Sud-Vest 
internațional de tutelă, iar 
în anul 1949, Uniunnea 
Sud-Africană a ocupat de 
fapt Africa de Sud-Vest.

In anul 1966. Adunarea 
Generală a O.N.U. a anu
lat mandatul R.S.A. pentru 
administrarea teritoriului 
Namibiei și a instituit (în 
1967) Consiliul O.N.U. pen
tru Namibia. In 1978, A- 
dunarea Generală a O.N.U. 
a reafirmat dreptul inalie
nabil al poporului Nami
biei la autodeterminare, li
bertate și independență na-

a
Liga 

transferat 
adminis- 

Uniunii

doilea 
Guvernul 

ig_ 
a 

Africa 
în sistemul

țională, condamnind hotă- 
rîrea R.S.A, de a impune 
Namibiei așa-numita „re
glementare internă", apre
ciată drept un simulacru 
de independență.

Adunarea Generală a 
reconfirmat mandatul Con
siliului O.N.U. pentru Na
mibia ca organ adminis.

Din anul 1977, prin ho- 
tărîrea Parjamentului
R.S.A,, puterea supremă în 
Namibia este exercitată de 
un „Administrator gene
rali

In fruntea pc porului na
mibian in lupta pentru li
bertate si independență na
țională se află Organizația

Documentar politic 
NAMIBIA

trativ legal pînă la dobîn- 
direa independenței de 
către această țară, precum 
și programul de colaborare 
a Consiliului cu Organiza
ția Poporului Pentru A- 
frica de Sud-Vest (SWAPO).

La 4—8 decembrie 1978. 
în pefida hotăririlor O.N.U., 
autoritățile R.S.A. au orga
nizat. unilateral, așa_nu_ 
mitele „alegeri libere" pen
tru „Adunarea Constituan
tă" a Namibiei. Cum era 
și firesc, Adunarea Gene
rală a O.N.U. a considerat 
aceste alegeri ca ilegale.

I’oporuluui din Africa de 
Sud-Vest (SWAPO), înfiin_ 
țață în anul 1958, forța 
politică cea mai influentă 
și progresistă a populației 
africane a tării. Președin
tele SWAPO este 
Sam N u j o m a. Con- 
ducînd lupta armată de e- 
liberare, SWAPO acționea
ză și pe plan politic și nu 
exclude posibilitatea obți
nerii independenței și su
veranității prin negocieri. 
SWAPO este recunoscut de 
O.N.U. și de O.U.A. drept 
singurul reprezentant le_

gal al poporului namibian.
Intr-o declarație recent 

dată publicității de Comi
tetul Central al SWAPO 
este respinsă încercarea re
gimului de la Pretoria de 
a obține recunoașterea in
ternațională a regimului 
instalat de el la Windhoek.

Intensificarea luptei po- 
poruiui namibian. sub con
ducerea SWAPO, a cbligat 
regimul din R.S.A. să ac
cepte convorbiri cu SWAPO 
— cu prilejul Conferinței 
privind accesul la indepen
dență .al Namibiei (Geneva 
7—14 ianuarie). Dind dova
dă de bunăvoință, SWAPO 
a hotărit să trimită la Ge
neva o delegație, condusă 
de Sam Nujoma. In decla
rația dată publicității în 
acest sens de SWAPO sc 
spune că, întrucît regimul 
de la Pretoria recurge la 
tactica tergiversărilor în 
chestiunile legate de solu
ție narea integrală a proble
mei Namibiei, C.C. al 
SWAPO a hotărit să conti
nue lupta armată pe teri
toriul Namibian.

9,00 Autorul
Vasile Alecsandri. 
Spectacol literar 
pentru elevi (par
tea I).

9,45 Munca politico.e- 
ducativă : inițiati
vă, eficiență. 
Roman foileton: 
„Trecea un călă
reț". Reluarea epi
soadelor 3 și 4, 
Telex.
Telex. 
Telcșcoală.
Curs de limbă ru
să.
Formații artiști 
de amatori în stu
dio.
Reportaj pe glob: 
Islanda — docu
mentar.
Viața culturală.
Film serial pentru 
copii : „Buratino" 
Episodul 1. Pro
ducție a studiouri, 
lor sovietice 
Telejurnal.
Actualitatea 
nomică.
Ora tincretuli 
Călătorie in 
vers. Serial științi
fic de factură en
ciclopedică. Episo
dul 1.
Pagini din istoria 

teatrului românesc.
Episodul 7: „Ecoul 
marilor evenimen
te".

22,15 Telejurnal.

10,10

12,00
16,00
16,05
16,35

16,55

17,10

17,30
18,40
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19,00
19,20

21,15

Mica publicitate

„CONFERINȚA asupra 
viitorului Namibiei" a fost 
inaugurată, astăzi, la Pala
tul Națiunilor din Geneva, 
de către secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim. 
Participă cele două părți 
direct interesate — Orga
nizația Poporului din Afri
ca de Sud-Vest (SWAPO) 
și Republica Sud_Africană, 
reprezentanți ai țărilor din 
prima linie, reprezentanți 
ai Organizației Unității A_ 
fricane, precum și repre
zentanți ai celor cinci state 
occidentale din „Grupul d 
legătură'*.

STUDENTĂ, caut ur
gent cameră nemobilată 
in Petroșani. Condiții stu
diu și pensiune. Prefer 
bloc zona Institutului de 
mine.

Anunțați familia ing 
Gălbineanu, strada Victo
riei 61, Azuga — Prahova, 
telefon 163, orele 21. (19)

CAUT femeie îngrijire 
copil 2 ani. Strada Inde-

pendenței, bloc 18 29 
trosani. (21)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Nițoiu 
Stelian, eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. 
Se declară nul. (17)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele lacob 
Maria, eliberată de între
prinderea de confecții Vul
can. Se declară nulă. (28)

ANUNȚ DE FAMILIE

AZI se împlinește un an de cind a plecat dintre 
no; scumpa noastră soție, mamă, bunică și soacră 

ȚEHANIUC MARIA.
Amintirea e, va rămîne veșnic vie in inimile 

noastre. (20)
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