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Cea de-a doua Consfătuire 
pe țară a reprezentanților 

controlului oamenilor muncii

Vizita oiicială de prietenie 
în (ara noastră a președintelui

Republicii Arabe Siriene 
Hafez Al-Assad

La invitația secretarului 
general al partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, joi, a sosit în 
Capitală, într_o vizită ofi
cială de prietenie în țara 
noastră, secretarul general 
al Partidului Baas Socia
list, președintele Republi
cii Arabe Siriene, Hafez 
Al-Assad.

Noul dialog Ia nivel î. 
nalt româno-sirfân constitu
ie un eveniment de cea mai 
mare însemnătate în cronica 
atît de bogată a relațiilor 
de strînsă prietenie și rod
nică colaborare statornicite 
între partidele, . țările și 
popoarele noastre. Vizita î_ 
naltului sol al poporului si
rian se înscrie, în același 
timp, în ansamblul bunelor 
relații pe care România le

întreține cu țările arabe 
prietene, cu toate statele 
care au pășit pe calea dez
voltării de sine stătătoare, 
relații bazate pe încredere, 
colaborare și prietenie trai
nică.

Ceremonia sosirii a avut 
loc pe aeroportul Otopeni, 
împodobit sărbătorește.

(Continuare în pag. a 4-a)

Convorbiri oficiale
Sub egida Consiliului 

Național al Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste, joi s-au deschis 
în Capitală lucrările celei 
de-a 11-a Consfătuiri pe 
țară a reprezentanților 
controlului oamenilor 
muncii, eveniment impor
tant în viața sociăl-poli- 
tică a țării, care ilustrea
ză în mod elocvent preo
cupările Partidului Co
munist Român, ale secre
tarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru continua dezvolta
re a cadrului de manifes
tare a democratismului 
orînduirii noastre socia
liste, prin asigurarea u_ 
hei participări tot mai 
largi a oamenilor muncii 

înfăptuim Hotărîrea-Apel
a Comitetului Politic Executiv ai C.C. al P.C.R.

la conducerea societății, 
Ja aplicarea în Viață a 
principiilor, autoconduce, 
rii și autogestiunii socia
liste.

Consfătuirea, ale cărei 
lucrări se desfășoară în 
sala Radioteleviziunii, re
unește peste. 1000 de 
participanți — muncitori, 
maiștri, tehnicieni și in
gineri, țărani, alți oameni 
ai muncii, pensionari și 
gospodine — români, ma
ghiari, germani și de alte 
naționalități — responsa
bili și membri ai echipe
lor de control, reprezen
tanți ai conducerilor u-> 
nor unități economice și 
social-culturale, președinți 
ai comisiilor județene de 

coordonare șî îndrumare 
a activității de control al 
oamenilor muncii, repre
zentanți ai controlului de 
specialitate al statului, 
precum și invitați din 
partea unor ministere și 
organe centrale.

La deschiderea lucră
rilor a participat tovară
șul Iosif Banc, președin
tele Consiliului Central’ 
de Control Muncitoresc 
al Activității Economice 
și Sociale, membri ai Bi
roului Executiv al Consi
liului Național al Fron
tului Democrației și U- 
nității Socialiste, ai con
ducerii Consiliului Nați
onal al F.D.U.S. și Co-

(Continuare în pag. a 4-a)

La Palatul Consiliului 
de Stat au început, joi, 
5 februarie, convorbirile 
oficiale între secretarul 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Soc.ialiste 
România, Nicolae 
Ceaușescu, și secretarul 
general al Partidului 
Baas Arab Socialist, pre

Plenara activului Comitetului 
municipal de partid

într-o atmosferă de pu
ternică afirmare a spiri
tului revoluționar de ac
țiune pentru întărirea u- 
nității de granit în jurul 
conducerii partidului în 
frunte cu secretarul său 
general, tovarășul Ntcolae 
Ceaușescu, de angajare 
comunistă pentru înfăp
tuirea neabătută a ho- 
tărîrilor Congresului al 
XlI-lea vizînd realiza
rea unei noi calități în 
toate domeniile de acti
vitate ieri, la Petroșani, 
și-a desfășurat lucrările 
plenara activului Co
mitetului municipal de 
partid, pentru dare de 
seamă. Au participat 
membrii și membri suple. 
anți ai comitetului muni
cipal de partid, membrii 
comisiei de revizie, se
cretari și secretari ad- 
juncți ai comitetelor de 
partid și secretari ai or
ganizațiilor de bază din 
Petroșani, președinții co
mitetelor de sindicat, se

ședintele Republicii A_ 
rabe Siriene, Hafez Al- 
Assad.

La convorbiri participă 
persoane oficiale române 
și siriene-

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a salutat cu 
căldură noua vizită a pre
ședintele Hafez Al-Assad 
în România, afirmîndu-și 

cretarii comitetelor U.T.C., 
conducători ai unităților 
economice și instituțiilor, 
șefi de brigadă, maiștri 
și șefi de sectoare din 
întreprinderile miniere, 
cadre tehnico-inginerești 
din C.M.V.J. și din ca
drul Inspectoratului teri
torial de protecție a mun
cii, aparatul de partid, 
sindicat, U.T.C.

La lucrările plenarei a 
luat parte tovarășul Ion 
Cîucu, membru ai C.C. 
al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R.

Plenara a adoptat ur
mătoarea ordine de Zi :

1) Darea de seamă a_ 
supra activității desfășu
rate de Comitetul muni
cipal de partid de Ia a- 
legeri și pînă în prezent;

2) Program de măsuri, 
adoptat în plenara cu 
activul Comitetului mu
nicipal de partid, pentru 
dare de seamă. 

încrederea că schimbul 
de păreri pe care_l vor 
avea se va încheia cu re
zultate pozitive, contri
buind la întărirea cola
borării dintre țările, parti
dele și popoarele noas
tre.

(Continuare în pag. a 4-a)

Darea de seamă pre
zentată de tovarășul Pe
tru Barb, prim_secretar 
al Comitetului municipal 
de partid, a analizat în 
spirit critic Și autocritic, 
activitatea economică, po_ 
litico-organizatorică, ide
ologică și de educare co
munistă desfășurată de 
organele și organizațiile 
de partid, evidențiind 
rezervele ce trebuie puse 
în valoare în colectivele 
de muncă din Valea Jiu
lui pentru realizarea e_ 
xemplară a sarcinilor de 
plan și angajamentelor la 
producția fizică de căr
bune, activitatea de inves
tiții, construcții de ma
șini miniere, transporturi, 
industria ușoară, prestări 
de servicii, celelalte do
menii ale activității Pro
ductive.
Dînd expresie hotărîrii

(Continuare în pag. a 2-a) 
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Eforturile minerilor din Lupeni, antajate intr-o direcție fermă:
Cărbune cocsificabil mai mult, în codiții 

de eficiență ridicată
. Prilej de bilanț, moment 
de referință al preocupă
rilor stăruitoare ale co
lectivului pentru a în
făptui exemplar sarcinile 
sporite ce_i revin în pri
mul an al noului cincinal, 
adunarea reprezentanților 
oamenilor muncii de la
I.M.  Lupeni a exprimat 
certitudinea că 1981 va fi 
etapa unei noi afirmări a 
puterii de mobilizare și 
de creație a oamenilor mi
nei în sporirea producției 
de cărbune, în ridicarea pe 
o treaptă calitativ superi
oară a activității întreprin
derii.

Un moment semnificativ 
pentru dezbaterile din a- 
dunare La prilejuit cu- 
vîntu] minerului șef de 
brigadă Constantin Popa, 
dintr_unul din marile aba
taje mecanizate ale minei. 
Bazat pe debutul rodnic în 
noul an — o producție 
suplimentară de peste 5554 
tone cărbune extras în 
ianuarie, pe productivi
tatea de- 15 tone pe post 
în abataj —- în numele for
mației ce o conduce, bri
gadierul a chemat la între

cere toate brigăzile mari
lor frontale mecanizate din 
Valea Jiului, angajîndu-se 
să extragă o producție su
plimentară de 8000 tone de 
cărbune, să realizeze o eco
nomie la cheltuielile ma
teriale pînă la sfîrsitui a- 
nului de 385 000 lei. De

Adunări generale ale reprezentanților 
oamenilor muncii

fapt, cuvîntul fiecărui mi
ner șef de brigadă, al fie
cărui șef de sector, și ca
dru tehnic, adunarea in 
ansamblu, a constituit un 
angajament, expresia unei 
voințe ferme, unanime, de 
a munci responsabil, mai 
chibzuit pentru valorifica
rea bogatei experiențe cîș- 
tigate de acest puternic 
colectiv mineresc în pro
movarea tehnicii avansate, 
în creșterea producției de 
cărbune. Optimismul care 
a dominat dezbaterile a a- 
vut un temei solid, incon
testabil — succesele de 
valoare ale minei. S-a re
liefat faptul că în 1980 mi
nerii Lupeniului au atins. 

pentru prima dată în isto
ria minei, o producție de 
peste 2 milioane tone de 
cărbune, cu 57 000 mai 
mare decît producția anu
lui 1979, cînd colectivului, 
i s-au decernat „Ordinul 

.Muncii" clasa I și înaltul 
titlu de „întreprindere

fruntașă pe ramură".
Succesele, dar mai ales ' 

experiența colectivului în 
extinderea mecanizării —> 
anul trecut mina a avut 
în funcțiune opt complexe 
de susținere, 13 combine 
de abataj și 7 de înaintare 
— confirmă adevărul că 
promovarea curajoasă a 
progresului tehnic este ca
lea sigură de înfăptuire a 
sarcinilor de creștere a 
extracției de cărbune în 
actualul cincinal. Dar, 
succesele mai denotă un 
adevăr — că oamenii, pri

ceperea și competența 
lor ce exploatează noile 
utilaje au un rol hotărîtor 
în promovarea tehnicii a- 
vansate. Or, faptul că la 
mina Lupeni s_au adus o 
seamă' de modificări utila
jelor pentru adaptarea lor 
condițiilor de zăcămînt, 
faptul că brigăzile- de fron- 
taliști Conduse de ing. Vic
tor' Bolosin, Teodor Bon- 
calo, Matyuș Laszlo au 
obținut cu regularitate 
productivități de peste 11 
tone.'post denotă cu priso
sință că oamenii minei au 
devenit adevărați mineri- 
tehnicieni, așa cum Ie-a ce
rut secretarul general al 
partidului, că stăpînesc teh
nica avansată. Evident, la 
aceasta au contribuit și
preocupările stăruitoare 
pentru policalificarea și

Ioan DUBEK

Brigada condusă de minerul Cezar Asultanei (în 
imagine, cu ortacul său Gheorghe Magdici) de la 
sectorul III al LM. Vulcan, una din brigăzile cu cel» 
mai bune rezultate.

Foto : St. NEMECSEK
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organizațiilor 
II.T.C.

Invățăinlntul politico-i. 
deologic. In această pe
rioadă în toate organiza
țiile de tineret din în
treprinderile și instituți
ile Văii. Jiului se des
fășoară învățămîntul po
litico-ideologic U.T.C. 
In dezbatere sînt temele 
4—5, care aprofundează 
ideile valoroase desprin
se din cuvîntările toya- 
rășului NICOLAE 
CEAUȘESCU Ia plenare
le C.C. al P.C.R. din oc
tombrie și decembrie 
1980 și la recenta plena
ră a Consiliului Națio
nal al Oamenilor muncii. 

La cursurile învățămîn- 
tuiui politic U.T.C. parti
cipă 18 000 de tineri din 
întreprinderi, instituții și 
școli din Valea Jiului. 
Prin buna organizare a 
desfășurării cursurilor, 
prin pregătirea corespun
zătoare a dezbaterilor se 
remarcă organizațiile 
U.T.C. de la minele Lu
peni și‘Lonea, prepara-/ 
ția Lupeni, S.S.H. Vul
can, întreprinderea de 
tricotaje, complex sanitar 
Petroșani. Nu în aceeași 
măsură se preocupă de 
organizarea învățămîn- 
tuiui politico-ideologic, 
propagandștii de la I.M. 
Urîcani, I.M. Bărbăteni, 
I.M. Vulcan, T.C.H., 
.C.M.M. care înregistrea
ză teme restante și o sla
bă participare la dezba
teri.

Excursii prin B.T.T. 
De Ia începutul anului 
Filiala B.T.T. Petroșani a 
organizat 15 excursii de 
care au beneficiat mai 
mult de 600 de tineri 
muncitori, elevi și stu_ 
denți. Itinerariile au fost 
dintre cele mai intere
sante. In această perioa
dă B.T.T. organizează 
petrecerea concediului de 
odihnă în stațiunile ] 
tru tineret Valea 
Pești, Geoagiu-băi, 
rîul Rece, Izvorul 
reșului. înscrierile 
primesc la sediu

Mircea BUJORESCU

/Urmare din pag. I)

municipal

ferme de a înfăptui cu 
responsabilitate comu
nistă prețioasele indi
cații date de secretarul ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceausescu, în 
cuvîntările la plenarele 
C.C. al P.C.R. din octom
brie și decembrie 1980, la 
plenara Consiliului Nați
onal al Oamenilor Muncii, 
de a da viață prin muncă 
rodnică Hotărîrii-Apel a 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., pe 
marginea dării de seamă 
și a programului de mă
suri au purtat ample și 
fructuoase discuții, făcînd 
numeroase propuneri și 
asumîndu-și : angajamente 
concrete, tovarășii : Dan 
Otto Surulescu, Gavrilă 
David, Vasile Nemeș, Cor
nel Buriec, Dumitru Tur
nă, Constantin Ciolofan, 
Vasile Pupăzan, Rodica 
Tatulici, Ilie Chiron, Ni
colae Focșencanu, Costea 
Aftonic, Constantin Sores. 
cu, Nicolae Golea și Ni
colae Lobonț.

Prin desfășurarea într-un

pronunțat caracter de 
<ru, în lumina hotărîrilor 
Congresului al XII_lea al 
PiC.R., dezbaterile plena
rei cu activul s-au coris-‘ 
tituit într-o tribună a de
mocrației interne de partid, 
animată de spirit revolu
ționar — tribună de la 
care delegații și invitații 
au dat glas dorinței și 
hotărîrii lor însuflețitoare 
de a milita și acționa cu 
perseverență pentru elimi
narea lipsurilor și îmbună
tățirea activității organe
lor și organizațiilor de 
partid, pentru perfecționa
rea întregii munci politi
co-educative, dezvoltarea 
conștiinței socialiste și 
mobilizarea plenară a co
muniștilor, a tuturor" oa
menilor muncii din Valea 
Jiului la realizarea sarci
nilor economico-sociale pe 
anul 1981, la nivelul ca
litativ superior pe care-1 
cer exigențele actualului 
cincinal al eficienței, a- 
plicareg noulu; mecanism 
cconomico-financiar.

în încheierea lucrărilor 
plenarei cu activul Comi
tetului municipal de partid, 
a luat cuvîntul tovarășul 
Ion Ciucu.

lu-

perfecționarea cadrelor, 
pentru asigurarea condiții
lor tehnico-materiale și or
ganizatorice, necesare creș
terii eficienței tehnicii din 
dotare.

Dezbaterile s_au referit 
pe larg la sarcinile calita
tiv superioare ale noului 
cincinal al eficienței, la e- 
xigențele acestui criteriu 
esențial al întregii activi
tăți. productive, la rezerve
le ce se cer valorificate în 
acest sens de către colec
tivul întreprinderii. S_a stă
ruit în spirit 
critic și auto
critic, asupra 
rămînerilor în 
urmă în 1980 
la indicatorii

eficiență, 
ales la

de 
mai 
producția ne_ __ .
tă, asupra
depășirilor înregistrate la 
cheltuielile de producție și 
Ia unele consumuri specifi
ce. S_a relevat, mai cu 
seamă neîndeplinirea pla
nului la producția fizică cu 
24 000 tone de cărbune, a 
productivității muncii pla
nificate, pierderea a pes
te 20 000 tone din cauza 
absențelor nemotivate și 
a 72 000 tone cărbune din 
cauza penalizărilor pentru 
neîncadrarea în norma in
ternă de calitate.

tn anul 1981 mina Lu
peni trebuie să realizeze 
o producție cu 63 000 tone 
mai mare decîț în anul 
trecut în condiții de efici
ență superioară. Reliefînd 
căile pe care trebuie ac
ționat pentru realizarea 
sarcinilor noului an, vor-

bitorii s-au referit la ne
cesitatea îmbunătățirii con_ 
tinuc a exploatării și între
ținerii utilajelor din dotare. 
Șefii de brigadă loan Bu- 
diliceanu, loan Scutaru, 
Constantin Popa, maistMț 
minier Petre Constantin, 
inginerii Alexandru Blaj și 
Costache Titus au făcut 
referiri critice la calitatea 
unor utilaje fabricate în 
ultimul timp — ca de pil
dă cortiplexul SMA-1, 
transportorul TR-6, stâlpii 
de abataj, cerînd, odată cu 
îmbunătățirea conceptivă a 
acestora, intensificarea

Cărbune cocsificabil 
mai

lor în domeniul creației 
tehnice. Odată cu măsurile 
propuse pentru îmbunătă
țirea lucrărilor de repara
ții, a aprovizionării pie
selor de schimb, vorbito
rii au cerut mai multă
fermitate în combaterea
risipei, a neglijențelor în 
gestionarea pieselor și u- 
tilajelor, urmărirea redu
cerii consumurilor materi
ale. Dezbaterile au scos în 
evidență de asemenea, ce
rința ea pentru realizarea 
indicatorilor de plan, ă 
principiilor noului meca
nism econonlico-financiar 

să se stăruie 
mai mult pe 
îmbunătățirea 

calității pro
ducției și re
ducerea chel
tuielilor mate
riale, pe în
tărirea ordinii 
și . discipli

nei. a răspunderii față de 
normele de securitate în 
subteran.

Pe baza realizărilor din 
prima lună a anului, a 
măsurilor adoptate pentru 
o valorificare superioară a 
bazei tehnico-materiale a 
minei, a tuturor resurse
lor întreprinderii, aduna
rea a exprimat voința în
tregului colectiv al minei 
de a-și onora exemplar 
sarcinile și angajamentele, 
asumate în întrecere, de a 
se afirma ca unitate mo- 
del, în c r e ș t e r c a 
producției de cărbune 
cocsificabil, în sporirea e_ 
ficienței activității produc
tive — pe măsura cerin
țelor dezvoltării multilia,- 
terale a patriei în noul: 
cincinal.

preocupărilor din partea 
.cercetătorilor și construc
torilor de mașini pentru 
extinderea micii mecanizări 
în abataje și galerii. S_au 
făcut multe promisiuni în 
acest sens (caz concret — 
macaralelg pneumatice) dar 
promisiunile nu s_au ono- 
rat. Șeful atelierului elec
tromecanic, loan Dreptate, 
a insistat asupra necesită
ții tipizării utilajelor și a 
pieselor de schimb, precum 

și asupra gospodăririi mai 
bune a utilajelor ce sînt a- 
dușe din mină la atelierele 
de reparații, a pieselor de 
schimb. Vorbitorul a pro
pus, de
ființarea cabinetului teh
nic, îmbunătățirea eviden
ței și stimularea realizări-

asemenea, reîn_

pen-

Un crez împlinit prin muncă

-«IU
*■&

Probleme ale stabilizării forței de muncă

Preocupări, dar și carențe 
ale ospitalității

In urmă cu aproape 30 
de ani lînăra Viorica Man. 
teanu, originară din co- 
mima Sag — Timiș, proas, 
pălă absolventă cu media 
10 a Facultății de pediatrie 
din cadrul Institutului me. 
dico-farmaceutic din Cluj. 
Napoca, poposea pe me. 
leagurile Văii Jiului. A- 
cum, după aproape trei 
decenii de activitate, timp 
în care a vegheat cu pa
siune și competență pro. 
fesională la sănătatea fi
ilor de mineri și a celor
lalți oameni ai muncii din 
Petroșani, felicitată de co
legii alături de care a 
muncit ani de zile, cu în
ceputul primei zile a lunii 
februarie, medicul pedia
tru Viorica Munteanu va 
petrece anii unei pensii 
binemeritate.

care făceam parte 
primit in rindurite 
mai vrednici iii ai ...__
nii noastre, devenind mem
bră de partid. Faptul că 
am reușit să mă integrez 
în colectivul de aici, că 
mi.am realizat sarcinile 
legate de iamiliile de mi
neri Hind la dispoziția o. 
rlcui și oricînd, o foarte 
mare parte din micii pa
cienți treeîndu-mi prin 

. . i parcursul 
anilor au crescut frumoși 
și sănătoși, formînduse ca 
oameni, ca cetățeni demni 
ai municipiului, reprezintă 
satistacția muncii mele, 
de-0 viață. Intr-adevăr, 
satisfacția muncii . de-o 
viață este un fapt 
împlinit pentru medicul 
Viorica Munteanu. Deseori 
se întîlnește cu numeroși

— Nici nu-mi vine să 
cred că au trecut aproape 
trei decenii — ne spune cu 
emoție medicul Viorica 
Munteanu, de cînd lucrez 
aici în Petroșani, în mijlo
cul acestor oameni Intr- 
adevăr minunați, minerii. 
Nu-mi vine să cred că de 
mîine nu voi mai îmbrăca 
halatul alb, așteptînd în 
cabinei micuții mei păci, 
enți, veniți cu mămica sau 
tăticu pentru a solicita o mină, care pe 
consultație, un siat. Anii 
petrecuți aici în Valea 
Jiului au fost pentru mine 
ani rodnici, anii formării 
mele ca om, ca medic. 
M-am căsătorit, mi-am în
temeiat o familie, fiul meu 
Nicolae este în ultimul an 
al Facultății de electroteh
nică din Timișoara. In 
anul 1959 colectivul din

m_a 
celor 

națiu-

părinți, foști pacienți 
ani în urmă care o salută 
respectuos, îi mulțumesc . 1 
pentru atenția acordată 
sau solicită sfaturi pentru 
proprii lor copii. 1

Aprecierilor și felicită
rilor colegilor de muncă, 
cunoscuții medici Mihai 
Fărcașu, Nicolae Popescu, 
Teodor Ponova, Mihai Fi. 
lip, Vaier Ilieș, Mihai 
Martinovich le alăturăm 
pe cele ale oamenilor că
rora li s-a dăruit în nobi
la sa misiune de medic co
munist Viorica Munteanu.

Un crez împlinit prin 
muncă, prin activitate sus. 
ț imită, fără a precupeți 
vreun efort în a da socie
tății totul, după capaci
tate și putință.

Ștefan NEMECSEK

Mobilizați de sarcinile 
trasate în organizația de 
partid cu prilejul analizelor 
întreprinse în mai multe 
adunări generale, sprijiniți 
în mod concret de conduce
rea sectorului, prin ing. 
Virgil Stănescu, comuniștii o 
din cadrul Centrului de ins
truire de la I.M. Dîlja și.au 
sporit preocupările în ac
tivitatea de pregătire a tine
rilor recrutați pentru mi
nerit. Cîteva cifre indică 
faptul că numai în luna 
ianuarie din acest an au 
fost pregătiți și încadrați 
133 tineri, la mina Lonea, 
60 la Petrila, 31 la Aninoa- 
sa, 48 la Livezeni și 79 
la mina Dîlja, în total 351 
viitori mineri, proveniți din 
județe cu excedent de for
ță de muncă. Este ade
vărat că în luna la care ne 
referim, și la întreprinderi
le miniere s_a acționat cu 
mai multă responsabilitate 
pentru buna integrare a a_ 
cestor tineri în formațiile 
de lucru, din dorința de a 
îmbunătăți procesul stabi
lizării forței de muncă și de 
a reduce fluctuația.

In principal, centrul 
instruire dispune de o bază 
materială corespunzătoare 
(machete, planșe, filme do
cumentare, un cabinet de 
lucru și chiar o „mină_școa_ 
la", compusă din galerii, 
abataje cu elemente de sus. 
ținere și instalații de trans
port), se preocupă de fami
liarizarea tinerilor cu prac
tica minieră. Avem, de ase_

de

• „LAUDA MUNCII" 
a fost genericul spectacole
lor prezentate miercuri 
în sălile de apel ale 
întreprinderilor ^miniere 
Lupeni și Bărbăteni, susți

nute de taraf și artiști ama- 
- tori. Programele prezentate
I s-au bucurat de prețuirea
I minerilor de la cele două u_
l nități miniere.

I1
I

• COMPETIȚII SPORTI
VE. In Cupa națională de 
schi (seniori și senioare) 
care se desfășoară la Poia
na Brașov, Judith Kacso de 
la C.S.S. Petroșani a ocu
pat locul II la proba de > 
coborîre. Cu aceasta, spor
tiva noastră devine vice- 
campioană națională.

• PERFECȚIONARE. 
Preocupările destinate per
fecționării pregătirii politi
ce și profesionale continuă 
și în acest an la I.C.S.A. și 
A.P. Petroșani. Vor fi or_

ganizate două cursuri ce 
vor cuprinde 58 șefi de u- 
nitate și lucrători gestionari. 
Cursurile de perfecționare 
vor funcționa în cadrul Li
ceului economic .Petroșani.
• IGEN1ZARE ȘI RENO

VĂRI. Astăzi se redeschi
de, după efectuarea unor 
ample lucrări de igenizare 
și renovare, magazinul ali
mentar nr. 12 din cartierul 
Aeroport — Petroșani. In- 
cepînd din luna februarie 
a.c. va fi închis, în vederea

igienizării, magazinul ali
mentar nr. 10 din strada 
Păcii, același cartier.

• NOI CONSTRUCȚII 
DE LOCUINȚE. In zona 
ansamblului cu 272 aparta
mente din centrul orașului 
Petroșani au început lu
crările de săpare a fundați
ilor pentru două blocuri de 
locuințe (El și E2) care sînt 
planificate pentru a fi pre_

. date beneficiarului în acest 
semestru.

• GARSONIERE. Cons
tructorii de la I.C.M.M. au

h

I 
centrală a | 

construcție I

început în aceste zile să e- 
libereze terenul pentru am. 

plasara unui bloc de gar
soniere ai căror beneficiari 
vor fi minerii celor două 
întreprinderi din Vulcan. 
Plasată în zona centrală a 
orașului noua < 
urmează să fie terminată 
finele anului.

Rubrică realizată de 
T. ARVINTE

»
menea, în activitățiile cen_ 
țiului predarea noțiunilor 
teoretice primare, strict, ne
cesare pentru ca tinerii să 
depășească dificultățile la 
primul contact cu sub
teranul. îndeplinim, deci 

minimă, dar opor
tună pregătire teore
tică și practică, urmînd ca 
la întreprinderile miniere să 
fie continuată prin cursuri
le de calificare, prin acti
vitatea de bază desfășurată.

Se constată însă că la u- 
nitățile miniere se mențin 
încă acele neajunsuri care 
anulează eforturile destinate 
recrutării și stabilizării ca
drelor. Avem în vedere de
ficiențele de întreținere a 
căminelor (mai există cite 
un geam spart, instalațiile 
de încălzire nu funcționea
ză cum ar trebui, aiimen- ■ 
tarea cu apă este des în
treruptă). Alte deficiențe 
privesc cantinele minieră. 
Se mai poate vorbi chiar 
despre faptul că și în unele 
formații de lucru, în ca
drul sectoarelor, există încă 
loc pentru o mai bună pri
mire $ tinerilor. Toate ă- 
cestea nu sînt aspecte ne
cunoscute, ele sînt frecvent 
discutate între mineri, maiș
tri, ingineri și totuși se 
mențin, pentru că unii fac
tori răspunzători de ad
ministrarea cantinelor și că
minelor le socotesc de mi
că importanță, le tratează 
ca „amănunte". Poate că 
sînt cu adevărat niște amă
nunte, dar un geam spart 
în camera de la cămin es
te în stare, asemenea butu
rugii mici, să determine tî_ 
nărui să părăsească între
prinderea minieră. Un gest 
necuvenit în sala de mese a 
cantinei la fel. Iar atunci 
cînd se adună mai multe a- 
semenea ,,amănunte", putem 
fi siguri că plecarea tineri
lor nu 
cificul 
ran ci 
de la

are drept cauză spe- 
muncii din subte- 

careuțele ospitalității 
suprafață.

Andrei COLDA, 
maistru instructor, Centrul 
c de instructaj Dîlja
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Unitate

Pornind de la o sesizare
Sînt vinovați cei ce nu repară 

operativ lifturile, dar și locatarii 
care le defectează

u_
din
a-

Rezultat al unei preocupări susținute 
pentru aprovizionarea populației,
nitatea nr. 11 „GOSTAT" 
Vulcan a înregistrat la finele
irului 1980 o depășire a planului
de vînzări de peste 2 300 000 lei. Sînt de 
evidențiat în acest sens desele deplasări 
ale șefului de unitate, Nicolae Croitoru, 
Ja diverse C.A.P—uri sau I.A.S—urj din 
țară pentru procurarea mărfii în vederea 
aprovizionării ritmice a populației. La

fruntașa
sfârșitul primei luni din acest an, când s-a 
făcut bilanțul activității colectivului con
dus de Nicolae Croitoru, rezultatele au 
fost la fel de bune : o depășire a planu
lui de vînzări de peste 62 mii lei.

Datorită servirii corecte și prompte a 
cetățenilor, vânzătoarele Aurelia Busuioc, 
Fineta Croitoru, Teodora Scripcan, Adri
ana Rus sînt apreciate, unitatea „GOS
TAT" în care ele lucrează fiind una din
tre cele mai bine aprovizionate din oraș.

stradă, 
lui de 
cului A 6 a fost deschisă 
de unii locatari, neidenti
ficați însă, prin 
lacătului. Pentru 
făcuț oare acest 
săbuit ? Copiii din același 
bloc „se joacă" cu as
censorul pînă îl defectează.

In același sens credem 
că este cit se poate de 
edificator și „filmul’1 mo
dului în care a funcționat 
liftul din scara a Il-a —

iVînzare preferențială?
In orașul Uricani există 

de mai mulți ani un ma
gazin de textile, condus 
de gestionara Vasilica 
Georgescu. La acest ma
gazin, unele dintre măr
furile cerute de populație 
șe vînd pe sub mînă. De 
exemplu, în 22 decembrie 
1980, ora 19,30, s_au - pri
mit carpete mari și mici 
din import, 
de 70 bucăți, dar nu au 
fost puse în Vânzare. Au 
existat aici și cazuri cînd 
covoarele nici nu au mai 
fost introduse în magazin, 
ci au fost duse cu mașina 
direct acasă la gestiona
ră, de unde au fost vân
dute ulterior, prin inter
mediul surorii sale.

întrucât repetatele noas- 
tse sesizări în legătură cu 

v acest caz au rămas fără 
răspuns, solicităm sprijin 
și pe această cale. Ori
cum, un control riguros 
din partea I.C.S. Mixte 
Lupeni sau Direcției co
merciale. Petroșani se iru

rile la punct.
Aurica (IERNAT. 
GHERMAN, Olga 
LACU, Ana ROBU. Aure, 
lia MARINCAȘ, Aurelia 
DODENCIU, în numele u_ 

nul grup de gospodine

în cantitate

pune pentru a pune lucru-

Sil via 
BUR-

Să ne fie degajat cartierul de reziduuri !
A trecut foarte mult 

timp de cînd oamenii de 
la serviciul de salubriza
re al orașului Petrila au 
uitat să schimbe contai
nerele pentru reziduuri, 
pline, pînă la refuz, cu al
tele goale. Datorită acestui 
fapt, gunoiul a ajuns pî
nă lingă blocuri, devenind 
o... sursă de îngrășare a 
porcilor unor cetățeni. 
Oare nu se pot pune o- 
dată la punct acești cetă
țeni ai căror porci și clini 
sînt lăsați 
gunoaiele 
de la punctele 
rești ? Consiliul 
popular cunoaște această 
situație. Ea se repetă pe
riodic, cartierul se inun
dă cu hîrtii și alte rezi
duuri, iar evacuarea lor 
se amină 
cartierului încep să 
zeze în stânga și în 
ta.

Containerul de la 
rile nr. 17, 16, 52 și 
spre exemplu, nu este go
lit din luna noiembrie 
1980. Altele de pe cuprin
sul cartierului sînt trans
formate, chiar de lucrăto
rii de ]a salubritate,

afumarea 
lor. 
sânt

să împrăștie 
netransportate 

gospodă- 
nostru

pînă locatarii 
sesi- 

dreap-

Solicităm măsuri eficiente
1980, 
car

tierul „Hermes" Petro
șani alimentează cu apă 
caldă și căldură un număr 
de 975 de apartamente, în
tre care și cele ale blocu
lui 97, cei mai îndepărtat 
de centrală. Ca urmare a 
creșterii continue a nu
mărului de apartamente 
pe centrală, aPa caldă 
menajeră nu a mai ur
cat niciodată în blocul 97 
și în celelalte din jur, mai 
sus de etajul IV. Cauza o 
constituie faptul că pom
pele hidrofoarelor care 
refulează aPa caldă din 
centrală sînt necorespun
zătoare atît ca debit, cît și 
ca număr, precum și ca 
grad de uzură. O altă a- 
nomalie o constituie fap
tul că distribuția apei 
calde pe zile, conform pro- 
gramului, se face astfel: 
intr-o zi la 248 de apar
tamente, în alta la 284, 
iar în a treia la 443 de a- 
partamente. Se vede că în 
a treia zi apa este distri
buită unui număr prea 
mare de apartamente, în_

Din luna august 
centrala termică din 

.Hermes'

tre care sînt tocmai cele 
din blocurile mai îndepăr
tate de centrală, adică 
blocurile 95 și 97. Deși 
nu beneficiem de apă cal
dă, asociația de locatari 
ne obligă să plătim taxe
le integrale. Se impune 
deci înlocuirea pompelor 
existente în centrală
altele de capacitate mai 
mare.

încălzirea apartamente
lor este de asemenea, i- 
negală. Blocurile mai 
apropiate de centrală sînt 
mai bine încălzite decît 
cele îndepărtate, deoare
ce nu se face o distribuție 
uniformă a apei, nu 
utilizează diafragme
reglaj și nici cel puțin 
reglajul din ventile, 
ceastă stare de fapt ne 
determină să ne adresăm 
I.G.C.L. Petroșani și 
solicităm măsurilă ce 
impun.

ruguri pentru arderea re
ziduurilor și 
blocurilor din jurul 
Din cauză că nu 
bine curățate și dezinfec
tate, platformele con
tainerelor, chiar cînd gu
noiul este transportat, răs
pândesc un miros insu
portabil. Iată de ce insis
tăm să ne fie degajat car
tierul de povara rezidu
urilor care poluează ■ ca
drul de viață al oameni
lor, afectînd totodată as
pectul gospodăresc și i- 
giena publică.

Ion PULBERE. NI stor 
TRAILOVICI, cartierul 

8 Martie I’elrila

„Noi, locatarii' blocului 
A 6, strada Parângului 
din Lupeni, urcăm scările 
pe picioare din cauză că 
lifturile nu merg. Cel din 
scara 1 nu merge de luni 
de zile, iar cel din scara 
a 1 l-a, la fel" — ne-a 
scris muncitorul Vasile 
Pețreuș.

In fața unei asemenea 
situații, se impunea, de
sigur, o deplasare la fața 
locului. Am făcut-o îm
preună cu tehnicianul A_ ...___ _ .
lexandru Varga, șeful sec- a blocului ia care ne refe- 
ției mixte Lupeni—Uricani 
de gospodărie comunală 
și locativă. Ce am cons
tatat ?

In primul rând că liftul 
de la scara I a blocului 
A 6 nu funcționa într.ade- 
văr, dar nu de luni de zi
le, ci doar de circa două 
ore, după cum ne-au de
clarat mai mulți locatari. 
Acesta fiind defect și o- 
prit undeva, am conside
rat necesar să ne convin
gem și asupra stării lif
tului din scara a H-a, lift 
care, ayînd în vedere că la 
nivelul fiecărui palier al 
blocului există posibili
tăți comode de comunica
re, putea fi folosit — cum 
se procedează de altfel în 
mod curent —, și de lo
catarii apartamentelor de 
pe scara I- 'Acesta funcți
ona normal. Nu era exclus 
să întîlnim o situație e_ 
xact inversă, adioă 
funcționeze și, deci, 
fie folosit de locatarii 
rii a II-a. liftul de la 
ra I.

La atelierul echipei

sa 
să 

scă- 
sca-

Recent oasa liftu- 17—19 și 22—25 octombrie,
la scara 1 a blo- Totodată, se poate vedea

că majoritatea defecțiu
nilor se datorează utiliză
rii necorespunzătoare a 
instalației de către loca
tari. Aceasta este însă 
doar o față a situației. :J 

Starea cabinei ascenso
rului din scara a H-a, 
care .are toți pereții la
terali (din placaj mela-
minat) găuriți’, în plus 
geamul din „tavan" spart, 
ne-a completat imaginea 
despre modul incorect 
în care au fost și mai 
sînt folosite aceste dota- 
ții ale blocului ’ respectiv, 

înțelegem că în unele 
blocuri eu mai multe 
nivele locuiesc cetățeni 
care n-au cunoscut 
dul de funcționare 
censoarelor și care 
face unele greșeli 
manipularea lor, că 
oamenii de la E.G.C.L.! 
care trebuie să le întreți
nă în mod corespunzător 
au unele scăderi în mun
ca lor, dar deja necunoaș
tere pînă Ia distrugerea 
instrucțiunilor de folosire 
expuse în rame, Ia spar
gerea pereților și a gea
murilor cabinelor, la ru
perea broaștelor de Ja uși 
cu târnăcopul, la descom- 

co
ca se i
ase-

tăierea 
ce au 

gest ne.

rim — în luna octombrie

La fa(a locului

a anului trecut, la care 
semnatarul scrisorii se 
referă spre exemplifica
re. în ziua de 1, liftul a 
funcționat normal ; în 2 
a fost o decuplare de e- 
nergie; în perioada 3—9 
a funcționat normal; în 
10 s_a întrerupt furniza- 
tea de energie și a func
ționat numai o parte a 
zilei; în 11 a funcționat 
pînă la decuplarea auto
matului de protecție, cau
zată de suprasolicitare; 
în 12 s-a restabilit func
ționarea normală care a 
durat pînă în 16 ; în zi
lele, de 17—19 — defect din 
cauza depășirii ' sarcinii 
nominale a cabinei; în 
20—2J, restabilit și func
ționat normal ; în 22—25 
— defect, cauza — supra
sarcină ; în 26 — restăbi- 
lit și funcționat normal 
pînă în 30. 
cost „film", este 
văzut că nu se poate 
șa liftierilor decît 
de operativitate în 
bilirea funcționării

La atelierul echipei de 
întreținere a ascensoarelor 
din orașul Lupeni. mais
trul Iosif Costin ne-a pre
zentat cîteva detalii sem
nificative referitoare la 
ăscensoarele blocului A 6 
și altele de pe aceeași censorului în zilele

blocu.
36,

CU

fi

■HO
■

se 
de

Notă

mo- 
a as- 

pot 
în 
și . — s

Analizînd a- 
lesne de 

repro- 
lipsa 
resta- 

as_ 
de

pletarea casetelor de 
man dă,. forțarea 
ascensorului și a.l‘e 
menea manifestări de ne
săbuință este 
foarte mare.
funcționează normal une
le ascensoare ? Repetăm, 
pentru că nu sînt întreți
nute în modul.. cuvenit de 
liftieri, dar și pentru bă 
nu sînt păstrate și utiliza
te de unii locatari cu pri
ceperea, și, mai ales cu 
grija gospodărească co
respunzătoare.
U Toma ȚÂȚÂRCĂ

o distanță 
Da ce nu

Răspundem cititorilor
• ALFRED I. JOKO, 

Vulcan : Am reținut cu 
satisfacție . , ' propunerile 
dv. și le vom include în 
preocupările de viitor. Vă 
mulțumim și vă rugăm 
să ne mai scrieți.

• NICOLAE SBÎRCEA,
Petroșani: Cele sesizate
se confirmă. Vom publi
ca în curând un material 
pe această temă. Vă mul
țumim. . C-
• N. TĂRĂȘESCU, Pe

troșani: Intr-adevăr, ve
cinul dv., Vasile Băncilă, 
șeful serviciului de_ gos
podărie comunală 
șani, și_a parcat 
rismul — aflat în

Petro- 
autotu- 

_____  ___ pană
— pe zona verde (acope
rită acum de zăpadă) din 
preajma blocului nr. 
din strada Unirii, în 
lele de 31 decembrie 1980
— 6 ianuarie a.c. inclusiv.

• EMERIC MUNTEAN, 
Petroșani : Dorim să ne 
scrieți, dar despre alte te
me decît cea a gospodăriei 
anexe a cantinei C.F.R. 
Petroșani, unde, după cîte 
știm, nu mai lucrați.

26 
zi-

§

• PETRU ȘTEFF, Pe
troșani : Problemele la 
care vă referiți în ultima 
scrisoare presupun re
zolvări diferite. Dacă pen
tru curățirea de gheață a 
trecerii peste calea ferată 
de la Iscroni șînt necesari 
doar oameni și uneltele 
adecvate, nu la fel de 
simplă este instalarea unui 
nou telefon public în car
tierul Aeroport. Cit pri-. 
vește repararea 
împrejmuitor al 
centralei termice

gardului 
incintei

- - .... nr. 6,
trebuie avută în vedere a- 
propiata termoficare a 
cartierului, care va elimi
na nevoia depozitării căr
bunelui la centrală și, 
deci, protecția lui. Totuși, 
toate aceste aspecte le ri
dicăm în atenția unităților 
vizate. ■ v/

• NICOLAE TOMOLEA, 
Lupeni: Aveți un scris 
cursiv, cu fraze 
chiar frumoase. Vă

A-

să
se

I,eon tin CIORTAN,
Petru BURLEC,

_ blocul 97 cartierul
„Hermes” — Petroșani

!

c

Restaurantul „Cina" din 
Lupeni se pretinde unul 
din cele mai moderne 
localuri de alimentație 
publică din oraș. Deși nu 
este vorba de o pretenție 
nemotivată, dacă dorești 
să servește aici un dejun 
sau o cină, trebuie să 
fii îmbrăcat în < 
altfel riști să îngheți,

împreună cu ciorba ser
vită. Puținii consuma
tori care intră în elegan
tul local se întreabă 
surprinși: de ce este 
atît de frig ? Motivele 
invocate de responsabilii 
unității, ba că nu au fost 
reparate cazanele, ba că 

cojoc, nu au combustibil, ba
.'. că... nu_i încălzesc do

loc pe consumatori. Pro
blema nu e complicată: 
în loc de scuze și motive 
să se încălzească loca
lul și toată lumea va fi 
mulțumită. Aceasta și 
pentru faptul că e 
Vorba de un local de ca
tegoria I Și nu de.
ro grade. (A.M.).

ze_

i
e

clare, 
sfă

tuim să-l valorificați, țri- 
mițindu-ne coresponden
țe despre terne mai ma
jore. Problema abordată 
în ultima scrisoare, pri
vind igiena grupurilor sa
nitare, este de competen-; 
ța serviciului gospodăresc 
a} spitalului Vulcan, pe 
care îl sensibilizăm, spre 
rezolvare.

• PETRU STOI, Uri
cani : Aveți posibilitatea 
să adresați mulțumiri per
soanelor de la Spitalul 
orășenesc Lupeni și tu
turor celor care v-au a- 
jutat în salvarea copilu
lui, în condițiile rubrjeii 
de „mică publicitate", con
tra cost. .- v.'v
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Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a președintelui 

Republicii Arabe Siriene

Consfătuire pe țară a reprezentanților 
controlului oamenilor muncii

(Urmare din pag. I)

In întîmpinarea înaltului 
oaspete a venit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România.

Se aflau, de asemenea, 
prezenți tovarășul Ilie Ver- 
deț, alți tovarăși din condu
cerea de partid și de stat.

Aeronava prezidențială a 
aterizat la ora 12,30.

La coborîrea - din avion, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a urat un călduros bun ve
nit președintelui Hafez Al- 
Assad. Cei doi șefi de stat 
și_au strîns mîinile cu cor
dialitate, s.au îmbrățișat.

(Urmare din pag. I)

Președintele Hafez
Al-Assad a mulțumit căl
duros pentru invitația de 
a vizita din nou Româ
nia, manifestîndu-și, la 
rindul său, convingerea că 
actuala vizită, înțelegeri
le la care va ajunge cu 
președintele Nicolae 
Ceaușescu, vor stimula pu
ternic dezvoltarea bune
lor raporturi dintre Româ
nia și Siria. Președintele 
Siriei a dat o înaltă apre
ciere rolului deosebit al 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în impulsiona
rea și extinderea con», 
tinuă a relațiilor româ- 
no_siriene.

Sub semnul hotărîrii

Secretarul general al 
Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Re
publicii Arabe Siriene, 
Hafez Al-Assad, a făcut, 
joi după-amiază, o vizită 
protocolară secretarului 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, Nicolae 
Ceaușescu, la Palatul Con
siliului de Stat.

In Piața Palatului, șeful 
statului sirian a fost salu
tat cu cordialitate de nu
meroși bucureșteni.

Desfășurată înaintea în
ceperii convorbirilor o- 
ficiale, întrevederea din
tre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al- 

’Assad a avut loc într_o 
ambianță caldă, priete
nească, sub semnul bu
nelor relații care s_au stai 
tornicit și se dezvoltă în
tre țările și partidele noas

Președintele Republicii 
Arabe Siriene a prezentat 
apoi tovarășului Nicolae 
Ceaușescu persoanele ofi
ciale care îl însoțesc.

In continuarea ceremo
niei, comandantul gărzii mi
litare aliniate pe aeroport 
a prezentat onorul. Au fost 
intonate imnurile de ’ stat 
ale Siriei și României, în 
timp ce erau trase 21 salve 
de salut.

Președinții Nicolae
Ceaușescu și Hafez Al-As_ 
sad au trecut în revistă 
garda de onoare. A urmat 
apoi prezentarea persoanelor 
oficile venite în întîmpina- 
re la aeroport.

Un grup de pionieri ro
mâni și tineri sirieni au 

Convorbiri oficiale
comune de a conferi di
mensiuni tot mai lărgi co
laborării bilaterale, au 
început convorbirile ofi
ciale, care prilejuiesc 
o analiză cuprinzătoare a 
evoluției actuale și în pers
pectivă a relațiilor din
tre România și Siria, pre
cum și examinarea unor 
aspecte esențiale ale ac
tualității politice interna
ționale.

A avut loc un schimb 
de informații în legătură 
cu preocupările actuale 
ale celor două țări și po
poare.

Incepînd schimbul de pă
reri în probleme interna
ționale, cei doi șefi de 
stat au evidențiat agra
varea, îndeosebi în anul 

Vizită protocolară
tre, corespunzător intere
selor și năzuințelor am
belor popoare, în avanta-

Dineu
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, a oferit, joi, un 
dineu oficial în onoarea 
secretarului general al 
Partidului Baas Arab So
cialist, președintele Re
publicii Arabe Siriene, 
Hafez Al-Assad.

Au luat parte tovarășul^ 
Ilie Verdeț, alți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat, conducători de 
instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, 

oferit președinților Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al.As
sad buchete de flori.

Solemnitatea primirii ofi
ciale s_a încheiat cu defi
larea gărzii de onoare.

Pe aeroport se aflau nu
meroși oameni ai muncii 
din întreprinderi și institu
ții bucureștene, precum și 
tineri sirieni care studiază 
în țara noastră. Ei au făcut 
o caldă manifestare de sim
patie celor doi președinți, 
exprimîndu-și profunda sa. 
tisfacție pentru noua întîl- 
nire româno-sîriană la 
nivel înalt de la București, 
care deschide noi perspec
tive pentru amplificarea co
laborării pe plan bilateral 
și în sfera vieții internațio
nale.

1980, a situației pe plan 
mondial și au subliniat 
necesitatea de a se acțio
na pentru rezolvarea, pe 
calea tratativelor, a stă
rilor de încordare și răz
boi, de a se intensifica 
lupta popoarelor, a ma
selor largi populare, pen
tru înfăptuirea unei po
litici de pace, destindere, 
respect al independenței 
naționale, de largă colabo
rare și înțelegere în lu
me. .

Convorbirile se desfă
șoară înt>r_o atmosferă 
de caldă prietenie șî sin
ceritate, caracteristică ra
porturilor statornicite în
tre- popoarele român și 
sirian, între președinții ce
lor două state.

jul cauzei păcii, înțele
gerii și colaborării inter
naționale.

oficial
reprezentanți ai vieții ști
ințifice și culturale, alte 
persoane oficiale.

In timpul dineului, des
fășurat într.o atmosferă 
de caldă prietenie, pre
ședinții N. i c o 1 a e 
Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad au rostit toasturi. 
Urmărite cu interes și sub
liniate cu aplauze de cei 
prezenți, toasturile au fost 
marcate, la încheierea lor, 
de intonarea imnurilor de 
stat ale Republicii Ara
be Siriene și Republicii 
Socialiste România.

(Urmare din pag. I)

miletului Central al Or
ganizației Democrației și 
Unității Socialiste, pre
cum și reprezentanți ai 
consiliilor locale ale 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, ai co
mitetelor Organizației 
Democrației și Unității 
Socialiste, ai organizații
lor de masă și obștești.

Lucrările se vor des
fășura, timp de două zi
le, în plen și pe comisii.

In unanimitate, pârtiei- 
panții au adoptat urmă
toarea ordine de zi :

1. Raport cu privire Ia 
organizarea și exercitarea 
controlului oamenilor mun
cii.

2. Măsuri în vederea
■ perfecționării controlului 

oamenilor muncii și spo- 
“ rirea eficienței sale eco

nomice și social-educati
ve.

In cadrul ședinței de di
mineață au început dez
baterile în plen pe mar
ginea documentelor de 
pe ordinea de zi, care au 
fost difuzate în prealabil 
participanților la consfă
tuire. r

Au luat cuvîntul tovară
șii : Constantin Dănescu, 
tehnician la întreprinde
rea de construcții navale 
Drobeta-Turnu Severin, 
responsabil de echipă de 
control pentru întreprinde
rea de transport în co
mun, județul Mehedințiț 
Verona Săplăcan, inginer 
la Combinatul metalurgic 
de metale neferoase Ba
ia Mare, președinte al 
Comitetului județean
O.D.U.S., județul Mara
mureș j Gheorghe Glă- 
van, economist la Direcția 
comercială a județului Te
leorman ; Rada Constan- 
dache, profesoară la Liceul 
„Gheorghe Gheorghiu- 
Dej"; președintă a Comi
tetului municipal Gheor
ghe Gheorghiu-Dej al fe
meilor, județul Bacău ; 
Vasile Dănilă, medic, ins- 
pector-șef al Centrului sa
nitar antiepidemic Bihor ; 
Ștefan Korodi, secretar al 
Consiliului Central al 
U.G.S.R. ; Vera Nistor, în
vățătoare la școala rtr. 7 
Focșani, responsabilă de 
echipă de control al oa
menilor muncii, județul 
Vrancea; Stan Ciucă, con
trolor tehnic de calitate la 
întreprinderea de mașini 
grele București, responsa
bil de echipă de control 
pentru unitățile de des
facere a produselor agro_ 
alimentare, municipiul 
București; Virgil Gîrniță, 
director la întreprinderea 
balneară hoteluri și res
taurante Eforie Nord, ju- 
dejul Constanța ; Dorin 
Aluaș, instalator la în

treprinderea județeană de 
gospodărie comunală și 
locativă Sălaj, membru în 
echipa de control al oa
menilor muncii ; Gheorghe 
Răican, secretar al Comi
tetului județean Buzău al 
U.T.C. ; Elena Coman, 
membră a O.D.U.S., in
giner agronom, șef de 
fermă Ia C.A.P. Romanu, 
județul Brăila, responsa
bil de echipă de control ; 
Gheorghe Roșu, președin
tele CENTROCOOP ; Flo_ 
rica Vasinca, directoarea 
Grădiniței nr. 6 Bistrița, 
județul Bistrița-Năsăud»; 
Trandafir Boeru, respon
sabil de cantină la Com
binatul siderurgic Reșița; 
Angela Arsuchi, președin
ta O.D.U.S. la întreprin
derea „ADESGO“ Bucu
rești, Matilda Rodica M. 
Năștureanu, inginer agro
nom, șef de fermă la 
C.A.P. Puiești, județul! 
Vaslui, membră a 
O.D.U.S., responsabil de 
echipă de control ; Ion 
Roșea, asistent universi
tar la Academia de știin
țe economice, responsabil 
de echipă de control 
pentru căminele studen
țești, cantine și baze 
sportive din municipiul 
București ; Ion Gheorghe, 
vicepreședinte al Comite
tului pentru Problemele 
Consiliilor Populare, Ele
na Mielușanu, casnică, 
responsabil de echipă de 
control din Constanța; 
Corneliu Grosu, director 
adjunct al întreprinderii 
județene de legume și 
fructe Harghita ; Mioara 
Lupășteanu, directorul 
Clubului întreprinderii „1 
Mai“ — Ploiești; Ana 
Aurora Ion, tehnician la 
Șantierul naval Giurgiu, 
responsabil de echipă de 
control ; Alexandru Po
pa, medic balneolog la 
Policlinica balneară Olă_ 
nești, județul Vîlcea, res
ponsabil de echipă de 
control; general-maior 
inginer Marin Bălteanu, 
director al întreprinderii 
de transport București; 
Gabriela Bălășoîu, profe
soară la liceul din Slatina, . 
județul Olt, responsabil 
de echipă de control ; Li
dia Orădean, secretar de 
stat la Ministerul Sănă
tății ; Victor Numără, 
tîmplar la Combinatul 
de prelucrare a lemnului 
din Tg. Jiu, județul Gorj, 
responsabil de echipă de 
control ; Ion Chițu, vice
președinte al Uniunii ju
dețene a cooperativelor 
de consum, județul Dolj; 
Dumitru Răchitan, asis
tent medical la Spitalul 
orășenesc din Curtea de 
Argeș, membru ai echi
pei de control; Alexan
dru Grigoraș, tehnolog la 
întreprinderea de con

strucții navale și prelu
crare la cald din Dro- 
beta Turnu Severin, 
județul Mehedinți, 
președintele Comitetului 
O.D.U.S., Vasile Ciucla- 
ru, directorul Direcției 
comerciale Brașov, Hed_ 
wiga Heintz, responsabil 
al magazinului .„Dumbra
va" din Sibiu ; Ionel Pop, 
pensionar, membru al 
unei echipe de control 
din Sighetul Marmației, 
județul Maramureș ; Ro
dica Iursicin, lucrătoare 
la Centrul de librării De
va, județul Hunedoara, 
responsabil de echipă de 
control ; Anton Filaret, 
crescător de animale din 
comuna Sadova, județul 
Suceava, responsabil de 
echipă de control, Marga
reta Han, tehnician la 
Trustul de construcții- 
montaj Mureș, responsa
bil de echipă de control; 
Aurelia Dănilă, președin
te al Consiliului județean 
Cluj al F.D.U.S. ; Lucian 
Blaj, tehnician ja Direc
ția de telefoane Bucu
rești, responsabil de e- 
ehipă de control, și Mi», 
hai Sofian, maistru la 
Combinatul de oțeluri 
speciale din Tîrgovișteî - 
județul Dîmbovița, res
ponsabil de echipă de 
control.

După-amiază, lucrările 
Consfătuirii s-au desfășu
rat în cadrul următoare
lor comisii 3

Comisia pentru ac
tivitatea de control al 
oamenilor muncii în uni 
tățile comerciale și de ». 
limentație publică, de 
stat Și cooperatiste, în
treprinderile balneoclima
terice, hoteluri șî alte u- 
nități de cazare pentru 
populație.

— Comisia pentru ac
tivitatea de control al 
oamenilor muncii în uni
tățile prestatoare de ser
vicii, unitățile cooperatis
te producătoare de bu
nuri de consum, între
prinderile de transport 
în comun, de administra
ție locativă și gospodărie 
comunală, șantierele de 
construcții de locuințe.

— Comisia pentru ac- 
tivitatea de control a oa
menilor muncii în insti
tuțiile sanitare, creșe, 
grădinițe, case pentru co
pii, oficii de asigurări 
sociale și pensii.

— Comisia pentru acti
vitatea de control al oa
menilor muncii în că
mine, internate, cantine, 
spații de școlarizare, clu
buri, baze sportive pen
tru elevi șî studenți, ins
tituții cultural-artistice ■ 
de spectacole.

Lucrările Consfătuirii 
continuă.

(Agerpres)

Duminică, 8 februarie
8,30 Tot înainte I
9,15 Film serial pentru co

pii. Contele de mon
te Cristo (episodul 9).

9,40 Omul și sănătatea — 
reluare.

10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical. 
16,00 Telesport.
17.45 Ecranizări — Caragia- 

le. înainte de tăcere 
(ultima parte).

18,35 Micul ecran pentru 
cei mici.....

19,00 Telejurnal.
19,20 Călătorie Prin țara 

meg.
19.45 Varietăți la... post- 

restant.
20.45 Film artistic: Omul 

cu mască de fier.
22,25 Telejurnal.

Luni, 9 februarie
16,00 Emisiune în limba

maghiară.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. •
19.20 Actualitatea economi

că.
19,40 Orizont tehnico-știin- 

țific.
-20,25 Roman foileton: Tre

cea un călăreț.
21.20 Cadran mondial.
21,45 Sanie cu zurgălăi — 

program muzical fol
cloric.

22,05 Telejurnal.
Marți, 10 februarie

9,00 Teleșcoală.
11.15 Călătorie în univers.
12.15 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,30 Volei feminin: C.S.U. 

Galați — Dinamo 
București,

17,35 Viața sedii.
18.20 îndrumări pentru lu

crătorii din agricul
tură.

18,50 1001 de seri.

19,00 Telejurnal.
19,20 Actualitatea economi

că.
19,40 Călătorie prin țara 

mea.
20,10 Teatru TV — Romeo

PROGRAMUL Ț\/

și Julieta — de Wil
liam Shakespeare 
(partea I).

21,45 Capodopere în mari 
interpretări.

22,05 Telejurnal.
Miercuri, 11 februarie

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,30 Tragerea proneexpres.
16,40 Volei feminin: C.S.M. 

Galați — Farul Cons
tanța.

17,35 Mult e dulce și fru

moasă. limba ce_o 
vorbim.

18,00 Exigențe actuale în a_ 
profundarea docu-’ 
montelor de partid.

18,25 Almanah pionieresc.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. '*
19,20 Actualitatea economi

că.
19,40 Omul și sănătatea. 
20,00 Reportaj ’81.
20,30 Teatru ' TV: Romeo 

și Julieta — de Wil
liam Shakespeare, 
(partea a Il-a).

22,05 Telejurnal.
Joi, 12 februarie

9,00 Teleșcoală.
11,00 Roman foileton: Tre

cea un călăreț. Re
luarea episodului 9.

11,55 Telex."
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală..
16,45 Volei feminin: Di

namo București — 
Farul Constanța.

18.35 Film serial pentru
copii: Buratino (6).

19,00 Telejurnal.
19.20 Actualitatea economi

că.
19.35 Ora tineretului.
20.20 Călătorie în univers.
21.20 Pagini din istoria 

teatrului românesc.
22.20 Telejurnal.

Vineri, 13 februarie
16,00 Telex.
16,05 Politehnica TV.
16,30 Emisiune în limba 

germană.
18,25 Tragerea loto.
18.35 La volan.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 Să ne cunoaștem le

gile.

19,40 Călătorie prin țara 
mea.

20,00 Film artistic: Mielul 
furios.

21,30 O artă pe măsura 
! timpului nostru.

22,05 Telejurnal.
Sîmbătă, 14 februarie

9,00 Olimpiada școlară.
9,15 Curs de limbă spanio

lă.
9,35 Curs de limbă fran

ceză.
9,55 Film artistic: Un vis împlinit.

11.25 Poezia română.-
12,00 Concert educativ.
13,00 Mozaic cultural-artis- 

tic sportiv.
18,35 Săptămîna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Călătorie prin țara 

mea.
19,40 Teleenciclopedia.
20.25 Film artistic: Coloa

na a cincea.
22,05 Telejurnal.
22.25 Intilnire pe platou.
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