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în lumina hotărîrilor Congresului al XII-lea, a 
orientărilor date de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
MUHCA POLITICO-EDUCATIVÂ- 
materializată in realizări economice superioare

Dezbaterile plenarei cu activul Comitetului municipal de partid
După cum am mai anun

țat, joi a avut loc plenara 
cu activul Comitetului mu
nicipal de partid, pentru 
dare de seamă. Eveniment 
de o deosebită însemnăta
te în viața organelor și or
ganizațiilor de partid, a 
comuniștilor și tuturor oa
menilor muncii din Valea 
Jiului, avînd semnificații 
majore pentru perfecționa, 
rea în 'continuare a activi
tății politico_educative, 
lucrările plenarei desfășu
rate într-un înalt spirit 
critic și autocritic, au făcut 
un amplu bilanț al reali
zărilor economice și socia
le în care s.a materializat 
munca politică cu omul, 
de conștientizare și mo
delare a lui moral-politică. 
Dezbaterile plenarei, nu
meroasele intervenții în

soțite de propuneri con
crete ale participanților, 
evidențiind experiența^ po
zitivă existentă în activi
tatea politico-organizato- 
rică și cea economică, 
dar- -scoțînd totodată în 
relief neîmplinirile și lip
surile ce se mai manifestă, 
au constituit cadrul propi
ce stabilirii unui program 
de măsuri eficiente care 
să conducă nemijlocit — 
printr.o susținută și exi
gentă muncă desfășurată 
de organizațiile de partid 
— la eliminarea deficien
țelor și îmbunătățirea în
tregii activități. Și cu 
acest prilej s-a afirmat 
hotărîrea fermă a mineri, 
lor, preparatorilor, cons
tructorilor, a tuturor oa
menilor muncii din munici
piul nostru de a înfăptui

cu dăruire și abnegație 
revoluționară sarcinile de 
plan și angajamentele Ia 
producția de cărbune, a 
tuturor obiectivelor dez
voltării economico-socia- 
lă în profil teritorial și 
creșterea bunăstării mate
riale a populației, în lu
mina hotărîrilor Congre
sului al XII-lea, a indica
țiilor și orientărilor date 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul
Nicoiae Ceaușescu, la ple
narele C.C. al P.C.R. din 
■octombrie și decembrie 
1980, la plenara Consiliului 
Național al Oamenilor 
Muncii.
'în pagina a Il.aț rela

tări despre dezbaterile 
plenarei cu activul Comite_ 
tului municipal de partid.

pre-

Vineri, 6 februarie, au 
continuat — Ia Snagov — 
convorbirile oficiale dintre 
secretarul general al parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu și secre. 
tarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist, 
ședințele Republicii Arabe 
Siriene, tovarășul Hafez
Al-Assad.

In cadrul convorbirilor 
s_a exprimat hotărîrea 
de a extinde și 
aprofunda colaborarea 
pe multiple planuri dintre 
România și Siria, de a con
solida și adînci tot mai mult 
prietenia dintre popoarele 
noastre, în ■ folosul și spre

Azi, posturile de radio și televiziune vor trans
mite solemnitatea semnării documentelor oficiale ro. 
mâno-siriene și ceremonia plecării secretarului ge
neral al Partidului Baas Arab Socialist, președintele 
Republicii Arabe Siriene, Hafez Al_Assad, care, la 
invitația secretarului general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, a făcut o vizită oficială 
de prietenie în țara noastră.

ieri, a luat sfîrșit
Cea de-a doua Consfătuire 
pe țară a reprezentanților 

controlului oamenilor muncii
Vineri, 6 februarie, s_aU 

încheiat la București lu
crările celei de a H-a Cons
fătuiri pe țară a reprezen
tanților controlului oame
nilor muncii.

La ședința de închidere 
a lucrărilor au participat 
tovarășii Ilie Verdeț, prim- 
ministțu al guvernului, Io
sif Banc, președintele Con
siliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității 

Economice și Sociale, mem
bri al Biroului Executiv al 
Consiliului Național al 
Frontului Democrației și

greșului ■și cooperării în 
lume.

Tovarășul Nicoiae 
binele lor, al păcii, înțelege. Ceaușescu și tovarășa 
rii și cooperării Între na_ Elena Ceaușescu au reținut 
ținui.
Președinții Nicoiae 

Ceaușescu și Hafez Al_As, 
sad au continuat, de ase
menea, schimbul larg de pă
reri în probleme actuale ale 
vieții politice internaționale.

Cei doi președinți au rea
firmat hotărîrea României 
și Siriei de a acționa pen
tru împiedicarea agravării 
situației internaționale, pen
tru reluarea și continuarea 
cursului spre destindere și 
largă colaborare între țări, 
pentru apărarea libertății 
și independenței popoarelor, 
pentru integritatea teritoria
lă a fiecărui sfat, pentru 
triumful cauzei păcii, pro.

Unității Socialiste, ai cOu 
ducerii Consiliului Națio
nal al F.D.U.S. și Comite
tului Central al Organiza
ției Democrației și Unității 
Socialiste, precum și re
prezentanți ai consiliilor lo
cale ale Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te, ai comitetelor Organi
zației Democrației și U- 
nității Socialiste, ai orga
nizațiilor de masă și obș
tești.

Pe marginea documen
telor înscrise ne ordinea de 
zi au luat cuvîntul tovară

Intre pasiune și inerție...

la dejun pe tovarășul Ha
fez Al-Assad, dejun care s_a 
desfășurat într_o ambianță 
cordială, de caldă prietenie 
caracteristică bunelor rela
ții Țomâno-siriene.

de coroane
Vineri dimineața, secre

tarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez Al-Assad, < 
depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socia
lism»-

La solemnitate au par
ticipat persoane oficiale 
române.

împreună cu președinfe-j 
le Hafez Al-Assad, la ce
remonie au participat per
sonalități siriene care ÎI 
însoțesc în vizita în ța
ra noastră.

șii Gheorghe Argeșanu, 
maistru la întreprinderea 
de construcții siderurgice 
Hunedoara, membru al u- 
nei echipe de control; A- 
melia Lăscăr, tehnician la 
întreprinderea „Zimbrul* 
din Suceava, responsabil 
de echipă' de control ; Ion 
Cîrstoiu, președintele Co
misiei județene Olt de co
ordonare și îndrumare a 
activității de control a# oa
menilor muncii ; Siegrid 

(Continuare în pag. a 4-a)

1

în perioada 9—14 fe
bruarie a.c. în localitățile 
municipiului, în întreprin
deri și instituții se desfă
șoară manifestările prile
juite de „Săptămîna crea
ției tehnico-științifice de 
masă în Valea Jiului* 1'. Sub 
acest generic urmează să 
fie organizate o serie de 
acțiuni cu caracter de 
schimb de experiență, care 
să pună în evidență rezul
tatele obținute în domeniul 
inovării tehnologice, o- 
biectivele ce trebuie solu
ționate în continuare în a_ 
cest domeniu ce reprezintă 
un însemnat potențial pro
ductiv.

Instantaneu de mun
că din cadrul atelieru
lui de reparat combine

I de la I.M. Lupeni.

In cele ce urmează este 
redat un bilanț al activită
ții de creație tehnico-științi- 
fică de masă desfășurată în 
cursul anului 1980 în în
treprinderile și instituțiile 
Văii Jiului.

Ritmurile înalte ce ca
racterizează în prezent dez
voltarea economico-socială 
a asociației noastre im
pune accentuarea eforturi
lor creatoare ale fiecărui 
colectiv de muncă, găsirea 
unor soluții tot mai eficien. 
te de valorificare a poten
țialului uman și tehnic dis
ponibil.

In acest context, creația 
tehnico-științifică de masă, 
cadru favorabil antrenării 
tuturor oamenilor muncii la 
activitățile de inovare teh
nologică, constituie și pen
tru unitățile economice ale 
Văii Jiului un factor ce 
poate contribui eficient la 

Creația tehnică proprie-factor 
de amplificare a potențialului 

uman și tehnic disponibil
soluționarea sarcinilor de 
complexitate sporită ale 
planului economico-social.

Un bilanț al activităților 
de creație tehnico-științifică 
desfășurată anul trecut în 
întreprinderile și instituțiile 
municipiului pune în evi
dență unele realizări bune, 
ilustrate de soluționarea ți
nui număr de peste 400 
de obiective din care ma
joritatea vizează creșterea 
capacităților de producție 

și reducerea importului, prin 
contribuția a mai bine de 
5 000 de muncitori și spe
cialiști din producție, cerce, 
tători, proiectanți și cadre 
didactice. Merită consem
nată activitatea meritorie 
desfășurată într.o serie de 

întreprinderi și instituții — 
cum sînt : I.M. Lupeni, I.M. 
Dîlja, I. M. Vulcan, 
I.P.C.V.J. I.R.I.U.M.P,, 
I.U.M.P., C.C.S.M., întreprin
derea de tricotaje Petroșani, 
Institutul de mine — și ca
re s_a materializat într.o 
serie de soluții tehnice ori
ginale, de eficiență ridica
tă, cum sînt : metoda de 
exploatare cu abataj tul 
bular scufundat în vatră, 
banda de cauciuc modulară 

pentru transportul subteran, 
îmbunătățirea funcționalită
ții mașinilor de zețaj, dis. 
pozitivul automat pentru 
prepararea emulsiei la acțio
nările hidraulice, noul com
plex mecanizat SMA-2 cu 
subansamblele interschimba
bile și altele. Au fost orga
nizate, de asemenea, peste 
70 de manifestări expoziți- 
nale și cu caracter de 
schimb de experiență, în
tre care menționăm cele 
desfășurate la Institutul de 
cercetări și proiectări mi
niere pentru cărbune, Cen
trul de cercetări pentru se
curitate minieră, Institutul 
de mine, I.M. Uricani, Com
binatul minier Valea Jiu
lui.

Trebuie arătat că aceste 
realizări sînt rodul antre
nării unui număr sporit de 
oameni ai muncii în ac
țiunile cu caracter tehnic- 
novator, constituirii unor , 
echipe complexe, alcătuite ■

și îngrijirea 
Despre cîntec se 
adesea in căsuța 
Sofia și o fată 
lipseau de la te
și spectacolele
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în căutarea fe-

vedeam pe ulița noastră. ! 
Te înșela, dar hu la bani, J 
la vreo afacere, cum să I 
zic eu, te obliga sufletește i 
să vii Ia cămin. Asta e / 
șeloaică. *

Un nou cuvînt își ddau- 1 
gă lingvistul la glosarul 1 
subgraiului dintre Jiuii, 1 
dar în contextul folosit a- 4 
cest cuvînt capătă o în
cărcătură semantică apar
te, adjectivul aureolînd pe 
activiștii culturali 
pun pasiune în 
Din păcate, 
cînd primesc 
pentru aceasta, 
de îndatoriri, 
lor redueîndu-se Ia... alcă
tuirea, pe hîrtie, a progra
mului săptămînal. lată mo
tivul pentru care ne în
trebăm de ce n.ar deveni 
„șeloaică" și actuala di
rectoare a așezămînlului 
—1—1 din Cîmpu lui 

Sofia Voichițoiu din Uîm. 
pu lui Neag își împarte 
timpul între cariera de 
cărbune, unde muncește ca 
electrician, 
copiilor, 
vorbește 
aceasta, 
a ei nu 
petițiile 
grupului yocal. Pe atunci 
fuseseră, pc find, directori 
ai căminului cultural, soții 
Vitejan. De la o vreme în
să, grupul vocal, chiar da
că nu s.a destrămat com
plet, se întrunește rar, 
doar în preajma concursu
rilor. Care să fie motivul?

— Oricum, eu aș lipsi 
pentru o vreme, mărturi
sește Sofia Voichițoi'u. Dar 
celelalte femei de ce nu 
mai vin ? Nu le mai place 
să cînte ? Cred că 
depinde și de directoarea 
căminului. Vitejanca era cultural 
tare șeloaică I Neag ? Fiindcă, într.o va-

înseamnă șeloai- tră de tradiție, cînlecul 
trebuie să răsune nestin- 

lua cu vorba, te gherit de inerția birocra.

i
. care 

munca lor. ■ 
unii, chiar 

retribuție 
își uită 
activitatea

— Ce 
că ?

— te lua cu voroa. te grierii de inerția birocra- i 
lămurea, mergea din casă tică, mai bine zis de lipsa * 
în casă 
meilor. Chiar cînd aveai 
treabă, te făcea s-o amîni, 
îmi luam fata și plecam 
la cămin, numai cînd o

de interes a celui menit | 
tocmai să contribuie Ia 4 
permanentizarea activilă- ; 
ții cultural-artistice. 1

Ana PANDURU

J
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DEZBATERILE I
PLENAREI CU 

ACVTIVUL 
COMITETULUI 

MUNICIPAL DE
PARTID |
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MUNCA POLITICO-EDUCATIVA
materializată în realizări economice superioare •5

la baza sporirii producției de cărbune

Dimensiuni calitative noi 
imprimate procesului educativ

în-

La un 
ieri, la 
dimineți 
rutier < 
maxime, 
trată a 
s_a cons 

■ conducăti 
pectă in 
fost opri 
se angaj 
Iau pe si 
autovehii 
ferii pr< 
rel Lini 
(autobasc 
6337), M< 
(autodubs 
Ion Ghec 
culanta 3 
lingă fap 
ceasta at 
vederile 
ează și ,] 
accidenta 
respective 
tensă circ 
lă. Motiv: 
cel surpr 
grant" es 
să scurtez 
pe care o 
curs. Au 1 
menzile , 
re. Aviz

Atît darea de seamă cît 
și unii participanți la dez
bateri — Gavrilă David, 
prim_secretar al comitetu
lui orășenesc de partid Pe- 
trila, Vasile Nemeș și Va- 
sile Pupăzan, Secretari de 
partid la minele Paroșeni 
și Bărbăteni, Nicolae Foc. 
șăneanu. secretar al orga
nizației de bază, sectorul 
III, I.M. Petrila, Nicolae 
Lobonț, secretar adjunct al 
comitetului de partid al 
I.U.M.P. — au subliniat 
rolul important ce revine 
muncii polițico-ideologice 
și cultural-educative în 
mobilizarea colectivelor la 
o activitate superioară în 
formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste înain
tate. In contextul acestor 
preocupări, perioada ana
lizată a fost marcată de 
imprimarea unor noi di. 
mensiuni calitative activi
tății educative prin mai 
buna utilizare a formelor 
și mijloacelor de acțiune 
ale propagandei. S-au îm
bunătățit, în conținut, dez
baterile adunărilor genera
le în organizațiile de partid 
și cursurilor învățămînlu- 
lui politico-ideologic, a fost 
activizată și diversificată

ce persistă încă la nivelul 
orașelor, comunelor, între
prinderilor și instituțiilor, 
în munca unor consilii ale 
educației politice și cultu
rii socialiste, comitete ale 
culturii și educației socia
liste, case de cultură, clu
buri muncitorești și că
mine culturale. Darea de 
seamă și participanții la 
dezbateri au subliniat în 
spirit critic și autocritic, 
faptul că există reale posibi
lități de creștere a eficienței 
muncii politice, ideologi
ce și educative prin îm
bunătățirea stilului și me
todelor de muncă, organi
zarea mai bună a acțiu
nilor, as-igurarea continuită
ții acestora și găsirea de 
forme noi care să contri
buie la înrîurirea conști
ințelor, creșterea răspun
derii, întărirea ordinii și 
disciplinei, afirmarea atitu
dinii înaintate în muncă și 
societate.

propaganda aud io-vizuală, 
s_a intensificat munca po
litică de la om la om, toa
te acestea, împreună cu 
alte forme educative, avînd 
ca obiectiv cunoașterea, în
sușirea și înfăptuirea hotă- 
rîrilor de partid și de stat; 
a indicațiilor secretarului 

general al partidului, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, 
cu privire la dezvoltarea e- 
conomico-socială a patriei.* 
Sugestivă, pentru" orienta
rea actuală și conducerea 
muncii de propagandă es
te amploarea luată de ac
țiunile desfășurate în ca
drul festivalului muncii și 
creației „Cîntarea Româ
niei", care au antrenat o 
largă masă de participanți, 
la actul de cultură.

Cu țoate rezultatele bu
ne există însă și în acest . 
domeniu unele neîmpliniri. 
Darea de seamă a subli
niat lipsa de eficiență a u- 
nj»r activități, criticînd 
formalismul și festivismul

te o cerință care implică 
strădanii susținute pentru 
pregătirea forței de muncă, 
pentru întărirea disciplinei 
tehnologice. Un alt coman
dament, asupra căruia au 
stăruit dezbaterile îl consti
tuie îmbunătățirea calității 
producției-, prin încadrarea 
în norma de cenușă a căr
bunelui extras — indicator 
a cărui nerespectare a con
dus în 1980 la penalizarea 
unităților miniere cu 490 800 
tone de cărbune.

Participanții la dezba
teri, între care minerii șefi 
de brigadă Hie Chiron, de 
la I.M. Vulcan, Aftonic Cos- 
tea de Ia I.M. Livezeni, 
Constantin Secrieru de la 
I.M. Uricani, Nicolae Golea 
de la I.M. Lonea, ing. Cornel 
Burlec, directorul I.M. Ani
noasa ș.a. au înfățișat ac
țiunile susținute ale colec
tivelor lor pentru asigura
rea condițiilor realizării in
tegrale a planului pe 1981, 
voința lor fermă de a ridi
ca producția de cărbune la 
nivelul cerințelor econo
miei naționale.

marfă și al productivității 
muncii valorică calculată 
după producția netă. Sînt 
neîmpliniri ce își au cauza 
în deficiențele existente în 
organizarea producției și 
a muncii, în carențele ordi. 
nii și disciplinei la locu
rile de muncă și, îndeosebi, 
în folosirea necorespunză
toare, la capacitate, a utila
jelor din dotare. S_a ară
tat, bunăoară, că din cele 
40 complexe mecanizate sînt 
în funcțiune doar 25, din 47 
combine de abataj doar 13, 
iar din 20 combine de înain
tare funcționează doar 7. 
Relevînd necesitatea îmbu
nătățirii folosirii tehnicii 
din dotare, ing. Dan Suru_ 
lescu, director general al 
C.M.V.J., a subliniat în 
cuvîntul său răspunderea 
colectivelor miniere, a ca
drelor de conducere pen
tru perfecționarea activită
ții de reparații și întreține
rea utilajelor miniere, pen
tru preîntâmpinarea avariilor,

Obiectivul central al în
tregii activități politice des
fășurate de Comitetul mu
nicipal de partid, de toate 
organele și organizațiile de 
partid în perioada analizată 
l-a constituit îmbunătățirea 
activității economice,
făptuirea sarcinilor ce au 
revenit economiei Văii Jiu
lui. Darea de seamă a su
bliniat în acest sens că a- 
nul 1980 a constituit o co
titură în sporirea producției 
de cărbune, producție care 
a fost cu 450 000 superioară 
anului 1979 la cărbunele 
brut extras, cu 242 000 to
ne la cel spălat pentru cocs 
și cu 386 400 tone la huilă 
brută. Succesele înregistrate 
reflectă cu prisosință preo
cuparea susținută a Comite
tului municipal de 
pentru înfăptuirea progra
melor elaborate în vederea 
mecanizării lucrărilor mi
niere, creșterea productivi, 
tății muncii, reducerea chel
tuielilor materiale, recru
tarea și pregătirea forței 
de,^muncă, folosirea rațio- condiție esențială pentru

creșterea vitezelor de avan
sare, a randamentelor. Es_

partid

nală a efectivelor.
Atit darea de seamă, cit 

și dezbaterile au stăruit cu 
exigență asupra rămîneri- 
lor în urmă, a neajunsuri
lor și a cauzelor acestora. 
S_a subliniat, bunăoară, că 
deși a crescut substanțial 
baza tehnico-materială a 
producției, rezultatele ob
ținute nu s_au ridicat la 
nivelul posibilităților. Ast
fel, țin 1980, unitățile mi
niere din Valea Jiului au 
rămas datoare cu l 870 000 
tone de cărbune brut și 
peste 1 milion tone de căr
bune net. La nivelul muni
cipiului nu a fost realizat 
planul producției globale și

Accent pe întărirea 
ordinii și

i
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Eficiența-comandament major
Dezbaterile plenarei acti

vului de partid s-au con
centrat în cea mai mare 
măsură asupra cerințelor 
majore pe care le impune 
realizarea exemplară a sar
cinilor sporite din primul 
an al noului cincinal al ca
lității și eficienței. In 1981 
producția fizică de cărbune 
extras va crește 
la sută, iar la cărbune 
cu 8,7 Ia sută, din totalul 
cărbunelui net o pondere 
de 25 la sută fiind desti
nată cocsificării. Sarcini

cu 6,8 
net

importante sînt prevăzute și 
pentru dezvoltarea capaci
tăților de producție, prin 
darea în funcțiune a noi 
cîmpuri miniere la Petrila- 
sud, microcariera Cîmpu lui 
Neag, a turnătoriei de oțel 
de la I.U.M.P., a bazei de 
producție de la I.C.M.M., 
creșterea capacității prepa- 
rației Petrila, extinderea ha
lei de reparații mecanice de 
la I.R.I.U.M.P. etc. Sînt o- 
biective care trebuie înfăp
tuite în condiții de eficien
ță ridicată, conform cerin
țelor noului mecanism_eco_ 
nomico-financiar. - Aceasta 
presupune strădanii con
secvente pentru realizarea 
integrală și ritmică a pro
ducției fizice, în condițiile 
respectării sortimentelor 
prevăzute și a normelor de

calitate, cu accent pe calita
tea cărbunelui, utilajelor mi
niere, a firelor de mătase, 
tricotajelor și confecțiilor, 
mai ales că bună parte din 
ultimele două este destina
tă exportului. Concomitent 
se impun strădanii susținu
te pentru rentabilizarea în
tregii activități productive, 
ceea ce va necesita reduce
rea substanțială a cheltuie
lilor materiale, a consumu
rilor de materiale, energie 
și combustibil, intensificarea 
acțiunii de recuperare, re
condiționară și refolosire a 
materialelor, a pieselor de 
schimb. Mai buna gestio
nare a fondurilor fixe, com
baterea risipei, folosirea la 
randament maxim a utilaje
lor, a timpului de lucru, 
sînt de asemenea, rezerve 
importante pentru a căror 
valorificare plenara a cerut 
organizațiilor de partid, fie
cărui colectiv să acționeze 
cu mai multă perseverență.

Referindu-se la neîmpli- 
nirile. ce au existat în ac
tivitatea economică, la ră
punerile sub plan la pro
ducția de cărbune — mi
nele Aninoasa, Lonea, Pe
trila, Uricani în speță — 
ca și la șantierele de in
vestiții, în construcția de 
utilaje .miniere, prestări de 
servicii și în alte dome
nii, în dezbaterile plenarei 
S-au analizat'critic și auto
critic cauzele acestora din 
unghiul lipsurilor ce s-au 
manifestat, în munca poli
tică desfășurată cu omul. 
Menținerea unei stări dis
ciplinare necorespunzătoa
re, marele număr de ab
sențe nemotivate de la 
serviciu, actele de încălca
re a tehnologiilor de lucru, 
abaterile de la normele de 
protecție a muncii soldate 
eu avarii tehnice și acci
dente de muncă nu reflec
tă altceva decît insuficien
ța muncii de conștientizare, 
că sînt mari rezerve și ce
rințe privind intensificarea

disciplinei
acțiunilor politico-educati
ve. Axîndu-și intervențiile 
lor în cadrul dezbaterilor 
pe aceste cerințe maistrul 
Nicolae Focșenean.u, secre
tarul organizației de partid 
din sectorul III al I.M. 
Petrila, minerul Nicolae 
Golea, conducătorul brigă
zii de tineret de la secto
rul IV al minei Lonea, și 
alții au făcut propuneri și 
sugerat modalități practice 
pentru stabilizarea forței 
de muncă și educarea mo- 
ral-politică a tinerilor nou 
încadrați la întreprinderi
le miniere, integrarea lor 
în viața colectivelor. .Darea 
de seamă și dezbaterile au 
relevat necesitatea ca ac
tivitatea organizațiilor 
U.T.C., de sindicat, femei 
și O.D.U.S. să fie mai bi
ne orientată spre procesul 
educativ, pentru a crește 
contribuția lor în întări
rea ordinii și disciplinei de 
producție, dezvoltarea opi
niei combative împotriva 
absentomanilor.
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Un obiectiv abordat 
la feesebaterile plenarei 
•cttVMSai A. partid l-a 
«■sswtO îmbunătățirea 
cwtoițSU.' muncă și 
vfeța minerilor, ale
tuturor oamenilor muncii " 
din Jiului. Din da
rea 6- seamă și din lu
ările de cuvînt ale parti- 
cipanților ia dezbateri a 
reieșiț creșterea rolului or
ganizațiilor de partid, mu- . 
nicipale și orășenești din 
întreprinderi, a consiliilor 
oamenilor muncii, a tutu
ror comunștilor -în cre
area condițiilor optime de 
muncă și viață ale mineri
lor. „în acest an, subli
nia în cuvîntul său ing. 
Dumitru Țurnă, director al 
Grupului de șantiere al 
T.C.H., constructorii de lo
cuințe își vor intensifica 
eforturile pentru realizarea 
la timp a planului de a- 
partamente și a celorlalte 
obiective social-culturale 
din Valea Jiului. De ase
menea, sîntem hotărîți să 
valorificăm superior ex
periența bună căpătată în 
anul 1980 în ceea ce pri
vește valorificarea supe
rioară a materiilor prime 
și materialelor". De altfel, 
un număr însemnat de vor
bitori s-au referit la ne- manifestă tendințe de su_ 
cesitatea predării la timp praaprovizibna?e.

a apartamentelor, ca fi
ind una dintre condițiile 
de stabilizare a cadrelor 
in industria minieră, de 
sporire a calității vieții oa
menilor- muncii- Participam 
ții au evidențiat totodată, 
preocupările organizației 
municipale de partid pen
tru aprovizionarea popu
lației. „Desfacerile către 
populație ia produsele ali
mentare d« bază, spunea 
in cuvîntul său Constantin 
Ciolofan, directorul Direc
ției comerciale sînt mai 
mari în Valea Jiului, de
ci t media pe țară cu 36 la 
sută la carne și preparate 
dip carne, 27 Ja sută la 
grăsimi, 25 ]a sută zahăr 
și produse zaharoase, 20 
la sută lapte și produse 
lactate. In anul 1981 la a- 
ceste produse, se prevăd 
creșteri substanțiale. A. 
cest lucru dovedește o da
tă în plus grija pentru îm
bunătățirea condițiilor de 
trai ale oamenilor muncii 
din municipiul nostru". Le
gat tot de aprovizionarea 
populației, alți vorbitori au 
subliniat în cuvîntul lor 
necesitatea ‘ unui consum 
rațional, a formării unei 
opinii de masă combative 
împotriva acelora care mai

în încheierea lucrărilor 
plenarei cu activul, în 
cuvîntul său tovarășul 
Ion CIUCU, prim-secretar 

al Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R, a apre
ciat rezultatele bune ob
ținute de oamenii muncii 
din Valea Jiului, sub 
conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, în 
activitatea productivă. în 
același timp primul secre
tar al comitetului județean 
de partid a criticat neîm- 
plinirile și neajunsurile ce 
au existat în perioada a_ 
nalizată, a dat orientări 
ferme pentru îmbunătăți
rea muncii politico-educati
ve și de mobilizare a tutu
ror colectivelor din Valea 
Jiului Ia o activitate rod
nică pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor eco
nomice ^i sociale din anul 
1981 și noul cincinal, în 
lumina sarcinilor izvorîte 
din hotărîrile Congresului 
al XII_lea, din cuvîntările 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
la plenarele C.C. ai P.C.R. 
din octombrie și decembrie 
I960, la plenara Consiliului 
Național al Oamenilor 
Muncii.

în 1981

7 ’ .................

al calității și eficienței, or
ganele și organizațiile de 
partid din Valea Jiului, 
conducerile colective tre
buie să acționeze cu ho- 
tărîre pentru realizarea 
producției fizice —de căr
bune în primul rînd — la 
toate sortimentele. în Va
lea Jiului se impune inten
sificată activitatea geolo
gică în vederea promovării

a produselor destinate pie
ței externe. Exigență spo
rită trebuie manifestată fa
ță de lichidarea rămâneri
lor în urmă la construcția 
de utilaje miniere și pen
tru îmbunătățirea calității 
acestora. Organizațiile de 
partid municipală, cele 0- 
rășenești, consiliile popu
lare au datoria de a acțio
na cu înaltă răspundere

Direcții de acțiune

• anul declarat

de noi rezerve de huilă. în 
centrul preocupărilor să 
stea, în același timp, îm
bunătățirea calității pro
ducției, creșterea accentu
ată a productivității mun
cii, reducerea costurilor de 
producție, reducerea con
sumurilor de materiale, re
cuperarea și reconționarea 
pieselor de schimb.

Cu multă hotărîre se cere 
acționat, în spiritul indica
țiilor date de secretarul 
general al partidului, în 
colectivele I.U.M.P., „Vis_ 
coza“ Lupeni, întreprinde
rea de tricotaje Petroșani, 
pentru realizarea sarcinilor 
la export, realizarea la 
înalți parametri calitativi

pentru asigurarea tuturor 
condițiilor necesare reali
zării planului de investiții. 
In domeniul investițiilor 

.social-culturale accentul să 
fie pus pe realizarea inte
grală, de cea mai bună ca
litate, a întregului volum 
de apartamente planificate, 
să fie intensificate lucră
rile de termol'icare a Văii 
Jiului, celelalte obiective de 
care este nemijlocit legată 
calitatea vieții în munici
piul nostru. Preocupări pă
trunse de grijă și răspun
dere civică se cer mani
festate, în continuare, în 
domeniul aprovizionării 
populației.

Pe primul plan al activi-

tății consiliilor populare, a 
tuturor organelor locale de 
stat să stea mai buna gos
podărire a localităților, a- 
tragerea oamenilor muncii, 
în frunte cu deputății, la 
acțiunile cetățenești de 
înfrumusețare continuă.

Sarcinile calitativ supe
rioare ce revin oamenilor 
muncii din Valea Jiului în 
1981 și actualul cincinal, 
aplicarea noului mecanism 
economico-financiar, im
pun creșterea continuă a 
rolului conducător al orga
nelor și organizațiilor de 
partid. Se cere acționat 
ferm pentru întărirea nu
merică și calitativă a or
ganizațiilor de partid, neu
tru îmbunătățirea stilului 
și metodelor de muncă, 
mutarea centrului de gre
utate al activității politi
ce, jos în sectoarele pro
ductive. Promovînd cu ho
tărîre principiul muncii ca. 
litative, critice și autocri
tice, organizațiile de partid 
să acorde toată atenția îm
bunătățirii muncii cu ca
drele, creșterii eficienței 
întregii activități politico- 
educative care să urmăreas
că în colectivele de oameni 
a; muncii întărirea ordinii 
și disciplinei, a răspunde
rii pentru îndeplinirea sar
cinilor de producție.
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In anul 1980, pe lîngă u- 
nitățile miniere a luat o 
mare amploare preocuparea 
pentru dezvoltarea gospodă
riilor anexă. Este și firesc. 
Intrucît experiența de pînă 
acum demonstrează că a- 
colo unde sînt valorificate 
posibilitățile oferite de gos
podăriile anexă se poate a- 
sigura permanent o impor
tantă cantitate de produse 
proaspete.

Un exemplu concludent 
pentru eficiența sa îl cons
tituie gospodăria anexă de 
pe lîngă întreprinderea mi
nieră Lupeni. In anul 1980 
aici au fost crescuți 80 de 
porci, din care o parte au 
1'ost sacrificați, asigurind_ 
carne pentru cantina mi-* 
nerilor. „La începutul aces
tui an, — ne-a informat to
varășul Radu Smaranda, șe
ful cantinei minere a I.M. 
Lupeni — ne.am propus să 
sporim efectivul porcinelor 
din gospodăria anexă la 
140 de capete. In acest scop 
au fost destinate pentru re
producție 30 de scroafe, ca
re sînt gestante. Pe lîngă

u ’ • u
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cele 17 boxe destinate creș
terii porcinelor, mai sînt 

în construcție încă trei boxe. 
In curînd, va fi amenajată 
în cadrul gospodăriei anexă 
și o cameră destinată sa
crificării porcilor și tran
șării cărnii. Un cuvint de 
laudă pentru grija de care 
dau dovadă în îngrijirea 
efectivelor de porcine me
rită cele două îngrijitoare 
Arma Kerecheș și Maria 
Meszas’1.

Experiența bună în spo
rirea efectivelor de porcine 
dobîndită de gospodăria a- 
nexă a I.M, Lupeni merită . 
să fie însușită și de alte 
întreprinderi miniere din 
Valea Jiului. Un calcul su
mar cu privire la impor-

Cabinet juridic
SELEA CONSTANTIN, 

Vulcan : Transferul în 
interesul serviciului tre
buie cerut de unitatea 
unde se transferă per
soana și se acordă de că
tre conducerea unității 
de la care pleacă, cu apro
barea organului ierarhic 
superior al acesteia. A- 
cordul unităților cu pri
vire la transferarea per
soanei care solicită trans
ferul rezultă din pre
vederile arf. II lit. „a“ din 
Legea nr. 1/1970. 
acordului organului 
rarhic superior al 
ții de unde se pleacă 
ca efect nulitatea

Lipsa 
ie

ri ni tă- 
are 

actului

juridic (a transfei'ulul). 
Această condiție are ca 
scop stabilitatea cadrelor.

DOSAN TEODOR, Lu
peni : Potrivit art. 94, alin, 
ultim din Codul Familiei, 
venituț care se are în ve
dere la stabilirea pensiei 
de întreținere este cel 
Dacă dv. considerați 
venitul luat în calcul 
stabilirea pensiei de 
treținere nu este real 
teți cere instanței care a 
pronunțat hotărîreă de 
stabilire a pensiei dc în
treținere, modificarea o- 
bligației.

Constantin GRAURE, 
Jurist

net. 
că 
Ia 

în- 
pu

tanfa acestei surse a gos
podăriei anexă de la I.M, 
I.upeni este edificator. In 
anul 1980, prin valorificarea 
efectivelor de porcine cres
cute în gospodăria anexă a 
I.M. Lupeni s-au asigurat 
pentru cantina minieră circa 
7 000 kg de carne, echiva
lentă cu consumul pe două 
luni, Și aceasta fără a lua 
în considerare efectele fa
vorabile asupra consisten-

ței, calității și diversifică
rii meniurilor zilnice ofe
rite minerilor. .

Harnicii 
ai cantinei 
peni și-au 
biectiv lăudabil și pe 
plin realizabil: să asigu. 
re din resurse proprii car
nea de porc necesară pen
tru trei luni. Un obiectiv 
care poate și trebuie să 
fie urmărit și de celelalte 
cantine ale I.A.C.C.V.J. Pe
troșani în acest an. Fiindcă 
practica dovedește că aco
lo unde se acordă impor
tanța cuvenită gospodăriilor 
anexă, rezultatele nu în- 
tîrzie să se arate, cu con
secințe favorabile asupra 
bunei aprovizionări a can
tinelor miniere. (V.S.)

gospodari
de la Lu_ 

propus un o- 
de_

P R O 6RAMUL
Universității politice 

și de conducere 
— filiala Petroșani — 

pentru ziua de 
9 februarie 1981

Cursurile Universită
ții politice și de con
ducere — anii I, II și 
III — se vor desfășura 
în ziua de luni, 9 fe
bruarie a.c., ora 17, în 
sălile Școlii generale nr. 
1 Petroșani. Toți cursan. 
ții vor dezbate tema: 
„Planul național unic de 
dezvoltare economico- 
socială a României în 
anul 1981 — etapă im
portantă Pe drumul în
făptuirii hotărîrilor Con
gresului al XH-Iea al 
P.C.R. Sarcinile ce re
vin organelor și orga
nizațiilor de partid în 
îndeplinirea planului pe 
1981‘.

(Urmare din pag. I)

Operatoarele chimiste Irina Mărăcine, Ileana 
Băieșan și Maria Ilinca de la secția filatură a I.F.A. 
„Vîscoza" Lupecri, surprinse în imagine la spălatul 

bobinelor, . Foto ; Al. TĂTAR

din cadre cu specialități 
diferite, cu funcții de con
ducere și de execuție, pre
cizării într.o mai mare mă
sură a obiectivelor priori
tare din fluxul tehnologic.

Complexitatea activităților 
tehnico-productive legate 
îndeosebi de dezvoltarea 
și-modernizarea extracției 
carbonifere, fac însă nece
sară îmbunătățirea în con
tinuare a organizării acti
vităților de creație tehni
că de l masă. Sînt încă mul
te întreprinderi în care co
misiile de creație tehnică, 
conducerea tehnico-adminis- 
trativă coordonează și spri
jină într.o măsură insufi
cientă munca din acest do
meniu. Este semnificativ în 
acest sens faptul că în a_ 
nul 1980 au fost înregistra
te doar 9 invenții și inova
ții (Ia I.M. Lupeni, I.M. 
Dîlja, C.C.S.M.), o serie 
de unități cu grad ridicat

de înnoire a producției 
(I.U.M.P.) sau cu profil de 
cercetare — proiectare 
(I.C.P.M.C.) neînregistrînd 
nici o propunere.

Nu în toate cazurile co
misiile de creație tehnică

Creația 
tehnică
proprie

municipală, orășenești, din 
întreprinderi și instituții 
au acționat pentru crearea 
cadrului organizatoric, a 
ambianței favorabile desfă
șurării acestor activități, 
unele din rezultatele bune 
obținute fiind rodul pasiu
nii pentru nou a unor spe
cialiști sau colective res- 
trînse. Trebuie menționată, 
de asemenea, insuficienta 
popularizare a realizărilor 
bune din creația tehnică

proprie, în vederea extin
derii și generalizării lor, 
neutilizarea posibilităților 
existente de stimulare mo
rală și materială a autori
lor noilor soluții tehnice.

încheierea etapei pe în
treprinderi și instituții a 
activității de creație tehni- 
co-științifică de masă pri
lejuiește analize ce se des
fășoară în localități și în 
unitățile economice, mani
festării expoziționale la 
nivel orășenesc, municipal 
și județean. Sub îndruma
rea organelor și organiza
țiilor de partid, cu acest 
prilej vor trebui evidențiate 
cit mai bine rezultatele 
ținute pînă în prezent, 
dentifieîndu-se noi căi 
posibilități de sporire

Festivalul național „Cîntarea României**

ob- 
i-
Și 
a

rolului creației tehnice pro
prii, la amplificarea și mo
dernizarea extracției de 
cărbune, la soluționarea e_ 
ficientă a tuturor obiecti
velor de dezvoltare econo- 
mico-socială a Văii Jiului. 
~ > — # — i

cîntec 
copiii iși exprima 

munist Român, In această 
școală mai activează și 
alte formații de valoare 
(vocal-instrumentală 
muzică populară, un 
pirat și grațios dans 
dern, grup folk etc.).
la Aninoasa activitățile 
culturale din școală au 
un caracter de masă: „Jo
curile muzicale11, gen nou 
în Valea Jiului, cuprind, 
într-o perfectă muzicali
tate și o exuberanță 
mișcării, sentimentale 
prietenie ale copiilor 
toți copiii lumii ; dansul 
tematic și corul comple
tează imaginea diversită
ții vieții artistice din 
școală. Dintre cele aproxi. 
mativ 60 de coruri din 
școlile Văii Jiului ne.am 
reîntîlnit doar cu 
cele mai bune: școlile 
generale nr .1 Petroșani, 
nr. 7 Petroșani și Ani
noasa, fiecare cu un stil 
propriu, susținînd, cu 
subtilitate în nuanțare, un 
repertoriu ales cu gri
jă și transmis cu căldu
ra glasurilor sutelor de 
copii. In diversitatea de 
genuri artistice ale spec
tacolului, dansurile te
matice și moderne (școli
le generale nr. 6 Petrila, 
Aninoasa, nr. 
nr. 6 Vulcan, 
trila) au fost 
regrafice care au 
prin rnișcăr; inspirate 
armonioase, ideile 
muncă, de bucurie, de ti
nerețe. Dansurile popu
lare locale, de o debordan
tă prospețime și auten
ticitate (copiii de la șco
lile generale nr. 2 Pe
trila, nr. 7 Petroșani, nr. 
1 Lupeni), alături de muzi
ca populară și obiceiuri 
laice de iarnă (Școala 
generală nr. 4 Petrila cu 
„Pițărăii") dovedesc fap
tul că elevii sînt educați 
în școli în spiritul dragos
tei și respectului pentru 
valorile autentice ale 
folclorului nostru, prelu.

I O sinteză a activității 
: cultural-artistice din școli 
i (în care se află pes

te 300 formații, cu 
aproape 8000 mici artiști) 
â constituit-o etapa- ju
dețeană (zona Valea Jiu
lui) a Festivalului național 
„Cîntarea României1*, 
fășurată recent pe 
casei de cultură din 
troșani. A fost un specta
col fermecător în care au 
evoluat sute de copii, a- 
devărați artiști prin sin
ceritatea și spontaneitatea 
participării la actul artis
tic, prin întinsele posibi
lități interpretative, stă- 
pîhite de cele mai multe 
ori cu măiestrie, prin- 
tr_un repertoriu adecvat 
vîrstei și ales cu bun gust. 

Pionierii și elevii și-au 
cîntat copilăria fericită, 
și_au exprimat prin cîn- 
tec, dans și poezie preo
cupările lor, dragostea 
lor pentru oamenii mun
cii, pentru partid și pa
trie, pentru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In mul
te școli d n Valea J'ului 
s_a format în ultimii 
o autentică tradiție 
stimularea talentului 
aptitudinilor creatoare ale 
elevilor. In această ordine 
de idei se remarcă școlile 
generale nr. 6 Petrila și 
Aninoasa, în care inven
tivitatea Și fantezia im
presionează prin tematică 
și superbă interpretare. 
Montajul literar-muzical- 
coregrafic de la Școala ge
nerală nr. 6 Petrila 
un frumos și 
spectacol în sine, plin de 
ritm, culoare și 
cu copii frumoși' . 
transmit bucuria lor de a 
trăi în mijlocul unor oa
meni harnici, ofnagiind pe 
ctitorul României con
temporane, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și 
venimentul politic al 
cestei primăveri,' , 
verSareă a 60 de ani 
fa crearea Partidului

des.
scena

Pe_

ani 
în 
Și

este
original

muzica, 
care

e_ 
a- 

anî_
de 

Co-

de 
ins- 
mo-

Și

a
de
cu

trei,

1 Petroșani, 
rit. 5 Pe- 
broderii cO- 

tradus, 
și 

de

și poezie, 
viața lor fericită

Carnet

discernămînt
Muzica li

ras- 
stil 
ge
es te

îndu-1 cu 
și înțelegere, 
șoară nu este atît de 
pîndită ca cea de 
folk, doar la Școala 
nerală nr. 1 Lupeni
cunoscută formația vocal- 
instrumentală care ne_a 
dovedit că se poate cînta 
o muzică frumoasă, ti
nerească, originală Și in
teligibilă : „M-am născut 
pe-acest pămînt" sau „Ti_ 

e țara11 
de teatru 
nr. 5 Pe- 
„Un mag-

- - ...... .. brigăzi
artistice cu texte ingeni
oase, adecvate problema
ticii educative, interpreta
te cu naturalețe și u_
mor („Retrobrigada11 —
Școala generală nr. 1 Pe
trila și „în vîrful peniței11

nere, averea ta 
O formație 
(Școala generală 
troșani cu piesa 
nific micșorat"),

— Școala generală nr. 6 
Vulcan), recitatori, so
liști și grupuri vocale au 
conferit atractivitate și 
culoare unui spectacol de 
la care activiștii culturali 
aveau ce învăța. Am re
marcat’ în mod deosebit 
faptul că din Petrila fie
care școală a avut cel 
puțin o formație foarte 
bine pregătită în faza ju
dețeană a Festivalului na.

.Cîntarea Ron*â- 
convins 

educați-

ționai 
niei", care ne_a 
despre valoarea 
vă a activității culturale, 
aceea de stimulare a cre
ativității elevilor, de for
mare a lor prin moda
lități active în spiritul no
bilelor idealuri ele so
cietății noastre socialiste.

T, spAtaru

& Miine, ja Casa de cultură dl..: Deva are loc 
faza județeană a Festivalului național „Cîntarea 
României" la care participă formații de teatru, tea
tru popular, teatru de păpuși și marionete, recitatori. 
Artiștii amatori din Valea Jiului vor fi reprezen- 
tați de formațiile teatrale din Petrila (cadre didacti
ce de la Școala generală nr. 5) și Lupeni, de recita
torii Ion Țigăniiele (Uricani), Teodora Meszaroș și 
Constantin Gabără (Lupeni), Vieenția Ursei (Petro
șani și grupul de recitatori de la I.U.M. Petroșani)^

< „Cîntă Jiul și Parîngul" este spectacolul de 
muzică populară și divertisment, organizat de Casa 
de cultură din Petroșani. Spectacolul a fost prezentat 
ieri la Petroșani și Baru Mare, iar astăzi ]a Uricani 
și Lupeni, fiind susținut de orchestra 
populară „Mîndra11 a Văii Jiului și soliști 
Un punct de atracție în cadrul spectacolului 
„Cavalcada umorului" cu Jean Constantin, 
Manolache, Giony Dimitriu și „Trio Veselia11 
de cultură).

de muzică 
vocali, 

este 
Gelu 
(casa

sta!
de

+ Teatru. Astăzi, la ora 18, Teatrul de 
„Valea Jiului*1 prezintă la Uricani (în sala casei 
cultură) o reprezentație cu piesa „Misterioasa con
vorbire telefonică" de Virgil Stoenescu.

Valeriu Butulescu POEZIA ATITUDINII
\ Valeriu Butulescu, inginer 

la întreprinderea de utilaj 
minier din Petroșani, scrie 
încă de pe cînd era elev 
și îi era remarcai talentul 
în diverse concursuri de 
creație („Tinere condeie'' — 
1972 ; premiul ziarului nos
tru la prima ediție a Festi
valului „Cîntecul adîncului“ 
și marele premiu la ediția 
clin 1980). In ultimii ani te
rna lui preferată este pacea, 
scriind o poezie de atitu- 

I dine, cu un limbaj ardent, 
sertin al unei conștiințe care 

................. - „i con- 
Este preo- 

artis- 
uzină 

va

se simte implicată în 
temporaneitate. 
cupat și de mișcarea 
tică de amatori din _ 
(un montaj literar care 
participa la faza județeană 
a Festivalului național „Cîn_ 

1 tarea României*'), fiind și 
! un subtil interpret Ia chita
ră. Valeriu Butulescu este 
un poet cu voce pură și 
originaid în creația tînără.

pace
General Larima, cu sufletul gol 

miinile pline de singe și petrol 
sau fără monoclu, ești o brută, 
dacă ai ghiulele, ce dacă ai valută 7 
herghelii de cai troieni în fața porții 
neutronii înhămați la carul morții 
tancuri ce pe miriște se.ncură 
mai vorbești de știință,

lumină și cultură ? 
Lumina ta e oarbă iar lorța-i un fitil 
In palmieri atîrnă banane cu trotil. 
Cînd „super" și cu „ultra"

încep să se compună 
Cînd ne.am umplut bocancii _

cu praful de pe Lună 
Tu vrei să scapi c-un calcul lapidar 
Trej gloanțe fac cît un abecedar. 
Nu te gîndeștj la* cei ce mor în fașă 
Ce-abia-și ascund scheletul în 

singura cămașă, 
Le-ai spus că vor mînca pe săturate 
In ziua de apoi, pe înserate. 
Dac.am putea preface grc<nadele-n 

porumb

Cu 
Cu
Ce
Cu 
Cu 
Cu 
Tu

Și gloanțele de-ar fi din zahăr, 
nu din plumb, , 

Poate că n-ar mai trebui S'
să-și facă.un crez 

Din fiecare boabă de orez
Cînd văd Pămîntul peticit ca vai de el, 
Meridiane groase din oțel
Și-n candela-nvrăjbirii-n chip de craniu 
Cum fumegă-un tăciune de uraniu 
Mă_ntreb : ce pot să fac să nu mai 

ardă
Să pun mina pe pană sau pe bardă ?

Sabat cazon. S_au adunat ereții.
Iși purecă-n tăcere epoleții
Frigări cu porumbei așteaptă-n stivă 
Lingă o hartă udă de salivă
Sînt porumbei cu aripi inocente
Din toate cele șase continente
Din lăzi și sticle goale de mastică 
Duhoarea radioactivă se ridică.
Rag tunurile păcii prin ceața dimineții 
Sabat cazon. S-au adunat ereții.



4 Steagul roșu

controlului oamenilor muncii
(Urmare din pag. I)

la 
de 

„Tracto- 
membru

fului județean Brăila al 
U.T.C. ; Dușan Iovanovici, 
muncitor portuar din Mol
dova Nouă, județul Caraș 
Severin, membru al unei 
echipe de control ; Vasile 
Toader, președintele Comi
siei județene Dolj de co
ordonare și îndrumare a 
activității de control al 
oamenilor muncii; Cons
tantin Aniței, maistru la 
Cooperativa meșteșugă
rească „Sporul" din Doro- 
hoi, președinte al O.D.U.S.; 
Ion Chirilescu, vicepreșe
dinte al U.C.E.C.O.M.; Ma
rin Bădiță, economist Ia 
Direcția Muncii și ocroti
rii sociale, județul Tulcea, 
responsabil de echipă de 
control ; Marcela Anghelo- 
iu, muncitoare la întreprin
derea de garnituri și e- 
tanșare, din Rîmnicu Să
rat, județul Buzău, respon
sabil de echipă de control; 
Gheorghe Brădean, mun
citor la întreprinderea de 
vagoane, responsabil al 
unei echipe de control al 
oamenilor muncii pentru 
gospodăria comunală și 
administrația locativă A- 
rad ; Maria Aioanei, mem
bră a Cooperativei agricole 
de producție din comuna 
lernut, județul Mureș, res
ponsabilul unei echipe de 
control al oamenilor mun
cii și Gherghina Ionescu, 
membră a Biroului Consi
liului Național al Femeilor.

Vorbitorii au analizat, 
în spirit crtic și autocritic, 
activitatea desfășurată de 
echipele de control, modul' 
în care au fost aplicate in
dicațiile secretarului gene
ral al partidului privind 
calitatea controalelor e- 
fectuate, creșterea eficien
ței economice și social-e
ducative a controlului oa
menilor muncii.

Relevînd largul caracter 
de lucru al consfătuirii, 
care a prilejuit un util 
schimb de experiență, vor
bitorii au făcut numeroase 
p’ropuneri pentru -lărgirea

Markus, muncitoare 
secția montaj general 
la întreprinderea 
rul" — Brașov, 
al unei echipe de control;
Tudor Mohora, secretar al 
C.C. al U.T.C., președin
tele U.A.S.C.R. ; Petre 
Tomuș, membru al Coope
rativei agricole de pro
ducție din comuna Ighiu, 
județul' Alba, responsabil 
de echipă de control; Io
nela Dărăban, președintele - 
Comisiei județene Constan
ța pentru coordonarea si 
îndrumarea activității de 
control al oamenilor mun
cii ; Gheorghe Dragomir, 
maistru la întreprinderea 
mecanică Galați, responsa
bil de echipă de control ; 
Nicolae Popa, secretar al 
Consiliului municipal Plo
iești al sindicatelor ; Ga
briela Știubei, muncitoare 
la întreprinderea de con
fecții din Bîflad, județul 
Vaslui, responsabilă de 
echipă de control ; Szabo

* Zoltan, maistru la între
prinderea de aparataj și 
motoare electrice din Sf. 
Gheorghe, județul Covasna, 
responsabil de echipă . de 
control ; Maria Popa, 
funcționară Ia Consiliul 
popular orășenesc Cîmju- 
lung-Muscel, județul Ar
geș, responsabil de echipă 
de control ; Iosif Maștei, 
președintele Comisiei ju
dețene Bihor de coordona
re și îndrumare a activi
tății de control al oameni
lor muncii 5 Lucreția Ni_ 
țu, membru al Biroului e- 
xecutiv al Comisiei muni
cipale București al sindi
catelor, președintele Co
misiei pentru probleme so
ciale și ridicarea nivelului 
de trai ; Tudor Crînguș, 
țăran cooperator Ia Coope
rativa agricolă de produc
ție din comuna Putineiu, 
județul Teleorman, mem
bru în Consiliul comunal 
al F.D.U.S. ; Emilia Elena 
Lica, secretară a Comitete © ® •••••••••••••••••• O • ••••••*

participanții la Consfătuire 
au aprobat în unanimitate 
documentele de pe orji,ka 
de zi — Raportul cu pri
vire la organizarea și e_ 
xercitarea controlului oa
menilor muncii, precum 
și Măsurile în vederea per
fecționării controlului oa
menilor muncii și sporirii 
eficienței sale economice 
și social-educative.

Ținînd seama de 
activ pe care-1 au 
largi de oameni ai 
în. controlul activității e_ I 
conomice și sociale, Consfă. I 
tuirea a adoptat o Chema
re adresată tuturor echi
pelor de control al oame
nilor muncii, colectivelor 
de muncitori, țărani, ingi
neri, tehnicieni și specia
liști, tuturor cetățenilor la 
intensificarea eforturilor 
pentru realizarea politicii 
partidului și statului nos
tru, de dezvoltare continuă 
economică și socială a pa
triei, de creștere îir ritm 
susținut a nivelului de trai 
material și spiritual al oa
menilor muncii de la o- 
rașe și sate.

Intr-o atmosferă de pu
ternică însuflețire, de pro
fund respect față de prodi
gioasa activitate desfășu- | 
rată de tovarășul Nicolae j 
Ceaușescu în fruntea parti- | 
dului și statului, pentru I 
fericirea poporului și ridi- | 
carea României socialiste | 
pe culmile cele mai înalte | 
de progres și civilizație, I 
participanții la Consfătuire | 
au adoptat, prin vii și înde_ I 
lungi aplauze, textul seri- I 
sorii adresată Comitetului I 
Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de a 
doua Consfătuire pe țară 
a reprezentanților contro- I 
lulu.i oamenilor muncii. I 

In încheierea lucrărilor I 
Consfătuirii, participanții I 
au intonat Imnul FrontU- I 
Iui Democrației și .Unității I 
Socialiste — „E scris pe 
tricolor unire". I

(AGERPRES)• •«î©©®©©©©© ••©••••••••••••••

sferei controlului oameni
lor muncii, manifestindu-și 
hotărîrea fermă de a_și 
perfecționa continuu stilul 
și metodeie de muncă, de 
a depune eforturi susținute 
pentru îmbunătățirea acti
vității de control în toate 
domeniile. Prin aceasta ei 
s-au angajat să-și aducă o 
contribuție sporită la înfăp
tuirea, sub semnu} calității 
și * eficienței, a sarcinilor 
actualului cincinal, la ri
dicarea nivelului de viață 
materială și spirituală a 
poporului.

A luat apoi cuvîntul to
varășul 4iie Verdeț, prim- 
ministru al guvernului, ca
re a transmis participant- 
lor, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, 
președintele Republicii 
Socialiste România, pre
ședintele Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te, un salut călduros și ce
le mai bune urări de 
ces în activitatea pe 
o desfășoară echipele 
control muncitoresc.

Tovarășa Tamara Dobrin, 
președintele executiv 
Consiliului Național 
Frontului Democrației 
Unității Socialiste, a 
gurat conducerea de par
tid și de stat, personal pa 
secretarul general al parti
dului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că participanții 
la consfătuire, toți membrii 
Frontului Democrației 
Unității Socialiste vor 
ționa cu hotărîre, cu 
siune revoluționară, 
triotică, în strînsă unitate, 
pentru realizarea exempla
ră a prevederilor planului 
pe anul în curs, pentru 
înfăptuirea obiectivelor ac
tualului plan cincinal, 
pentru transpunerea în 
viață a măsurilor adoptate 
de cea de_a II-a Consfă
tuire pe țară a reprezen
tanților controlului oame
nilor muncii.

In continuarea lucrărilor,
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la Madridreuniunii de
MADRID 6 — Trimisul 

Agerpres, Nicolae Chilie, 
transmite :
uniunii de la Madrid con
tinuă, atît în plenară, cît 
și în grupurile de lucru, 
concentrîndu-se - asupra 
examinării propunerilor 
prezentate de statele par
ticipante, între care și 
România, cu privire la di
recțiile viitoare de acțiune 
pentru transpunerea 
viață a principiilor și 
bicctiveior cuprinse 
Actul final de la Helsinki.

In grupul de 
se ocupă de 
cooperării și 
în Mediterana,

Dezbaterile re_

în
O—
in

lucru care 
problemele 
securității 

reprezenta.

sem- 
final 
celor 

șase propuneri concrete 
pi’ivind Mediterana, care 
au fost depuse in prima 
etapă a reuniunii. La a- 
ceste propuneri s_a adău
gat în ultimele, zile iniția
tiva Italiei, care sugerează 
organizarea, anul viitor, a 
unui seminar al 
fanților statelor 
pante consacrat 
modului în care 
recomandările grupului de 
experți 
privind 
rării în 
nean.

ții celor 35 de state 
nature ale Actului 
procedează la analiza

reprezen- 
partici- 

discu tării 
se aplică

de Ia La Valletta 
problemele coope- 
bazinul meditera-

Reprezentantul român 
a prezentat concepția țării 
noastre privind indivizibili
tatea problemelor destinde
rii, păcii și securității, re- 
levînd, în context, însem
nătatea pe care o atribuie 
România acordurilor și 
înțelegerilor regionale ca 
formă de promovare a Pă
cii și securității generale. 
El a exprimat sprijinul fa
ță de ideile constructive in
corporate în alte propuneri 
aflate pe masa reuniunii 
de la Madrid cu privire la 
Mediterana.

ROMA 6 (Agerpres). 
Pentru marcarea celor 
80 de ani care au tre
cut de la moartea lui 
Giuseppe Verdi, la o- 
pera „Scala" din Milano 
au avut loc mai multe 
spectacole cu lucrări ale 
celebrului compozitor 
italian. - Acorduri din 
„Aida", „Forța destinu
lui", corul din „Nabu_ 
codonosor", arii celebre 
din opere ale artistului 
au răsunat însă nu nu
mai la teatrul .liric de 
renume mondial, din Mi
lano, ci și pe alte scene 
italiene.

împotriva politicii rasiste din Africa de Sud

NAȚIUNILE UNITE ti 
(Agerpres). Cunsiiiul de 

. Securitate și-a exprimat, 
! intr-un mesaj dat publici

tății de președintele său 
pe luna în curs, ambasado- 
rul Jacques Leprette (Fran-■ 

> ța), „profunda îngrijorare" 
; în legătură cu sentințele 
î jde condamnare la moarte 
; pronunțate recent de auto- 
; ritățile rasiste de la Pre- 
: țoria împotriva lui John

Labisi, Petros Manama șl 
Naphtali Washigo, militan_ 
ți ai Congresului Național 
African — organizație in
terzisă în R.S.A. In docu
ment se „cere cu hotărîre 
ca guvernul R.S.A., pentru 
a evita în continuare situa
ția din Africa de Sud, să 
țină cont de această luare 
de poziție a Consiliului de 
Securitate în ce . privește 
soarta celor trei tineri11.

A 33-a aniversare a semnării primului Tratat 
de prietenie, colaborare și asistență mutuală 

dintre România și U.R.S.S.
fost primită de V. I. Ko- 
notop, membru al C.C. al 
P.C.U.S., membru al Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Sovietice, țfrim- I 
secretar al Comitetului re- I 
gional Moscova al P.C.U.S., I 
președintele conducerii I 
centrale a A.P.S.R. A fost | 
prezent Traian Duda: 
basadorul 
U.R.S.S.

MOSCOVA 6 — Trimisul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite : _ - Delegația
ARLUS, condusă de Flo
rian Balaure, prorector al 
Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", membru al Biroului 

Consiliului General ARLUS, 
care a făcut o vizită în U_ 
niunea Sovietică cu prile

jul manifestărilor organiza
te pentru marcarea celei 
de-a 33_ș aniversări a 
semnării primuluj Tratat 
de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre 
România și U.R.S.S., a

ani-
H o mân iei în

★
fost semnat laa

Protocolul de co
Vineri

Moscova 
laborare pe anul 1981 în

tre A.R.L.U.S. și A.P.S.R.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Titanic Vals ; 
Republica : Țara cailor 
sălbatici; Unirea: Roiul.

LONEA : Rocky II.
ANINOASA : Singur 

printre prieteni.
VULCAN — Luceafă

rul : Cuscrii.
LUPENI —

Rețeaua „S“ ; 
resc : Foc pe

UR1CANT : Prietenii 
mei, indienii.

artistic-sportiv.
18,35 Săptămîna poli

tică.
Telejurnal.
Călătorie prin ța
ra mea.
Teleenciclopedia.
Film artistic :
Sărbătoare în sat.

Producție a studio
urilor franceze. 

21.55 Telejurnal. Sport. 
22,10 Bis... în premieră:

Varietăți muzical- 
coregrafice.

9,00

9,50

TV

Cultural: 
Munciio- 
punte.

RADIO
De la 1 la

Meridian
3. 

club.

școlar
limbă

Trei
Lucia

Olimpiada
ră.
Curs de 
spaniolă. 
Teatru TV. 
generații ae
Demetrius (relua
re)
Concert educativ 

cu Filarmonica din 
Sibiu.

13,00 Mozaic cultural-

12,00

13,00
15,00
16,00 Radiojurnal. 16,15 .
Cîntece
16.30 Plai 
mâhesc. 
de știri.
18,00 Orele serii.
Ha hanul
20.30
20,40
22,00
Ring 
letin 
Non 
turn

muncitorești, 
de cîntec ra- 
17,00 Buletin 

17,05 NoutătL 
‘ 20,00 

cu cîntece. 
Azi, în România, 

Radiorecording. 
Radiojurnal. 22,30 
de dans. 24,00 Bu_ 
de știri. 0,05—6,00 
stop muzical noc-

întreprinderea de construcții 
și montaje miniere Petroșani 

cu sediul în strada Mihai Viteazul nr. Ti 
încadrează pentru toate șantierele din 

Valea Jiului
— dulgheri
— zidari
— fierar-betoniști
— instalatori încălzire
— sudori categoriile 3—5
— tîmplari
— geamgii
— muncitori necalificați (bărbați) pe;; 

te vîrsta de 17 ani împliniți pentru 
calificare

— pensionari cu limită de vîrstă pen
tru muncă calificată și necalificată.

Unitatea asigură î
— pentru personalul localnic (familiști) 

încadrat permanent, cazare și încălzire gra
tuită

— pentru personalul nelocalnic califi
cat, indemnizație de șantier de 6,40 lei/zi 
— (zile calendaristice).

Cererile de încadrare se aprobă zilnic 
de șefii șantierelor I Petrila, II Livezeni, III 
Vulcan - Coroești și IV Lupeni.

Informații se vor obține zilnic de la bi
roul personal al întreprinderii, telefon 42670, 
interior 41, Petroșani.

Mica publicitate
VÎND Fiat 850, albastru, 

cutie viteză, cota zero, sta
re excepțională. Adresați 
Iscroni, strada Cătăriești 
nr. 20. (121)

CAUT femeie îngrijire 
copil. Telefon 43865, după 
ora 14. (125)

PIERDUT legitimație de
ANUNȚURI

serviciu pe numele Ne_ 
chifor Zamfir, eliberată de 
I.M. Paroșeni. Se declară 
nulă. (122)

PIERDUT legitimați^, de 
serviciu pe numele Puiu 
Lucreția, eliberată de Ofi
ciul P.T.T.R. Petroșani, Se 
declară nulă. (123)

DE FAMILIE

SOȚIA Eugenia și copiii mulțumesc rudelor, co
legilor de birou și tuturor celor care prin prezență și 
flori au luat parte la marea durere pricinuită de pier
derea celui care a fost un bun soț si tată 

CÂRÂMIZARU CONSTANTIN.
Nu te vom uită niciodată. (124)

ESTER A soție, Mihaj fiu, amintesc cu tristețe 
că azi, 6 februarie se împlinește un an de la dureroa
sa despărțire de cel care a fost

AUNER MIHAI.
Pios omagiu. (120)*

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii ar. 9u. telefoane 4 16 62 (secretariat), 42464 (secții). TIPARUL t Tipografia Petroșani, str. Republicii nr. 67.


