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

PRO I.ETAR! DIN TOATE ȚĂRILE. ONtfl-VAJ

Marți, 10 februarie, sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
nerai al Partidului Comunist Român, a 
avut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C-C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv ,a analizat 
mcdui de îndeplinire a prevederilor pla
nului național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială pe luna ianuarie 1981. Au fost 
apreciate rezultatele pozitive înregistrate 
în creșterea producției industriale, în spo
rirea productivității muncii și ridicarea ca
lității produselor, în realizarea unor obiec
tive economice importante prevăzute în 
planul de sfat pe anul în curs. Succesele 
obținute oglindesc hotărîrea cu care toți 
oamenii muncii au trecut, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, la 
înfăptuirea prevederilor noului cincinal, 
a obiectivelor stabilite de Congresul al 
iXII-lea al P.C.R.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a 
constatat o serie de neajunsuri și de
ficiențe, de rămîneri în urmă, în special 
în realizarea producției fizice, la unele 
produse, în activitatea de investiții-cons- 
trucții, precum și în domeniul exportului.

Comitetul Politic Executiv a indicat gu
vernului, ministerelor să ia măsuri ferme 
și operative pentru recuperarea rămîneri- 
lor în urmă la producția fizică și marfă, 
pentru lichidarea tuturor restanțelor și 
îndeplinirea integrală a planului. S-a ce
rut să se acționeze pentru asigurarea bu
nei aprovizionări tehnico-materiale a tutu
ror întreprinderilor, folosind în mod judi
cios baza stabilită în acest sens prin pla
nul de stat, acționînd în continuare pentru

reducerea consumurilor de materii prime 
și materiale, pentru valorificarea superi
oară cu maximum de randament a aces
tora, pentru găsirea de soluții, în ve
derea înlocuirii materialelor deficitare. S-a 
indicat ministerelor, centralelor și între
prinderilor să acționeze mai energic pen
tru îndeplinirea sarcinilor de recupera
re și refolosire a materiilor prime și ma
terialelor la nivelul realizărilor obținute 
în acest domeniu pe plan mondial.

Comitetul Politic Executiv a trasat sar
cina să se ia toate măsurile necesare pen
tru folosirea integrală a capacităților de 
producție de care dispune economia noas
tră națională, pentru ridicarea indicelui 
de folosire a utilajelor în toate ramurile 
industriei, pentru realizarea în cele mai 
bune condiții și la timp a reparațiilor 
capitale și curente și buna întreținere 
a tuturor instalațiilor.

Comitetul Politic Executiv a dat indi
cații pentru îmbunătățirea în continuare 
â" activității de realizare a planului de 
investiții, cerînd ministerelor și organe
lor de construcții să întărească disciplina 
în activitatea de construcții, să perfecți
oneze organizarea muncii, în vederea in
trării cît mai rapide în producție a obi
ectivelor aflate în lucru și realizarea în 
cel mai scurt timp a parametrilor pro
iectați.

Au fost indicate, de asemenea, sar
cini importante pentru mai buna orga
nizare a activității în transporturi și, în 
special, pentru adoptarea unor măsuri
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GÎNDIREA NOVATOARE 
orientată spre problemele creșterii eficientei economice

DIN SUITA DE MANIFESTĂRI DE IERI:
• PETRILA: consfătuire și expoziție pe tema 

creației tehnico.ștlințifice de masă
• MINA VULCAN : masă rotundă cu tema î 

„Mecanizarea tăierii și încărcării cărbunelui în aba
tajele frontale — factor hotăritor în creșterea pro
ductivității muncii".

• REDACȚIA ZIARULUI „STEAGUL ROȘU" 
PETROȘANI s masă rotundă cu tema „Mecanizarea 
complexă a lucrărilor miniere -— cale de sporire a 
producției de cărbune, de transformare a conți
nutului muncit în subteran".

elevilor, pionierilor cuprinși 
în cercurile tehnăco-apli- 
cative din școlile orașului.

Dezbaterile au subliniat 
rezervele, precum și 

neajunsurile ce trebuie e_ 
liminate din acest domeniu. 
■Creația științifică și teh
nică trebuie să ocupe un. 
Ioc mai mare în activita
tea organelor de conduce-

Sub semnul acestui im
perativ major s_a desfășu
rat la Vulcan consfătu
irea orășenească pe tema 
creației tehnico-șțiințifice 
de masă, manifestare in
tegrată în Festivalul nați
onal „Cîntarea României". 
Precedată de o sugestivă 
expoziție cuprinzînd inven
ții, inovații, raționalizări

realizate în întreprinde
rile Și instituțiile orașului, 
consfătuirea a făcut un am
plu bilanț al înfăptuirilor 
din acest important dome
niu, o exigentă analiză a 
activității comisiilor ingi
nerilor și tehnicienilor, a 
comisiilor de creație teh- 
nico-științifică de ma SaU'■:>.• 

Făcînd dese trimiteri Ia 
realizările văzute în expo
ziție, participanții la dez
baterile consfătuirii au e- 
vidențiat pe larg gîndirea 
novatoare și preocupările 
ce se manifestă în colecti
vele de muncă, în rînduri- 
le inginerilor și tehnicieni
lor membri ai C.I.T. pen
tru promovarea progresu
lui tehnic în producție, ale

let roșu
m
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FABRICAM UTILAJE MODERNE
DE ÎNALTĂ TEHNICITATE

așa cum ne

acestor 
abatajele 

parametri 
ale celor

f ---
Prin fabricarea și per

fecționarea celui mai nou 
tip de complex mecani
zat de susținere în aba
taje, SMA-2, constructo
rii de utilaje miniere de 
la I.U.M, Petroșani au 
trecut un greu examen,. 
realizînd în foarte scurt 
timp un salt calitativ ca
re înseamnă, pentru con
strucția românească de 
mașini miniere, un cîștig 
de decenii. Am urmărit 
funcționarea 
complexe în 
Lupeniului, Ia 
competitivi cu
mai noi tehnologii reali
zate de firme străine tra
diționale. In șcurtă vre
me, același tio de com
plex, cu modernizările a_ 
duse pe parcurs, va func
ționa la minele A'ninoasa, 
Paroșeni și Lonea, Ia ce
lelalte întreprinderi mi
niere din Vale, fată de ce, 
la început de an și cinci
nal, ne_am propus să_î 
înfățișăm cu gîndurile 
și preocupările lor pe cei 
oare, cu forța creatoare 
pe care le-o dă senti
mentul de producători și ’

cer oamenii abatajelor
proprietari, 
cu entuziasm 
ruiractivitatea 
ției complexelor 
zate de abataj.

Vasile ROMAN, mals_* 
tru, (de 43 de ani în u_ 
zină)-: „Coordonez acti-

își consacră, 
și dă- 
fabrica- 
mecani-

— ANCHETĂ de opinie 
ÎN RÎNDURILE CONS
TRUCTORILOR COMPLE
XELOR MECANIZATE —

vitatea brigăzilor de lăcă- 
tușerie-concepție ale seci* 
ției prelucrări la rece, a 
acelor oameni, majoritatea 
tineri, care, odată cu însu
șirea meseriei își afirmă 
puterea creatoare. Acest 
curaj pleacă de la înțe
legerea ce_o au, ca mun
citori, față de importan
ța, dar, mai ales, necesi
tatea introducerii noului 
în tehnologia de fabrica
ție și, pe această cale, a 
înnoirii și perfecționării 
continue a produselor. De 
aceea, pornind de la ni
velul tehnic și calitativ

la care trebuie să reali
zăm utilajele miniere 
complexe, am avut în ve
dere conceperea unor noi 
dispozitive. -Constantin 
Rovența, Eugen Aradi, 
Nicolae Pieptăn și loan 
Kiss, Constantin Vi.șan 
și loan Gîț, Nicolae Tu
dor și alții, oameni de 
excepție și meseriași de 
nădejde, au avut o con- ’ 
tribuție esențială în asi
gurarea sculelor și dispo
zitivelor Iară de care ni
velul actual al produc
ției nu putea fi atins. Ei 
au adus un ajutor nepre
cupețit subinginerului 
Filip Alicu în conceperea 
și realizarea dispozitive
lor de verificare și au 
gîndit și muncit efectiv 
pentru crearea sculelor 
noi cu care se realizează 
pretențioasele confecții 
ale complexelor. Concep
ția și execuția constitu
ie pentru ei, pentru noi 
toți, activități inseparabi-

Anchetă realizată de
Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)
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Renumele brigăzii con
duse de maistrul elec
tromecanic Teodor Bon- 
calo de la sectorul IV 
al I.M. Lupeni este 
binecunoscut datorită 
rezultatelor deosebite. 
Harnica brigadă a ex
tras de la începutul a- 
cestui an, peste sarci
nile de Pian, la zi, 2451 
tone cărbune. în ima
gine destoinicul șef de 
brigadă alături de or
tacii Gheorghe Topii- 
ceanu, Petrică Cojoca-

' ru. Alexandru Rus 
Gheorghe Mureșan.
Foto : Șt. NEMECSEK

la care 
patriei 
astăzi, 
zilele 

Petro-
în

țăniîntul preșcolar și 
clasa I, ei fiind educați, 
prin metode active. în spi
ritul dragostei pentru pa
trie și partid. Din poezi
ile, cîntecele și» dansuri
le care le auzim in gră
dinițe, interpretate cu gra_

*

*

*

etapele orășenești, ) 
județeană i

, .. mtori. ale ?
..„.lluZ și elevilor.!

spectacolele șoimilor pa- 4 irini rt -4 —. «IA î—— ,
ui .?> ud- .' 
educative ț 

. , în_ l 
treprinderi și instituții. în J 
cadrul atît de stimulativ ! 
al Festivalului muncii și 1 
creației „Cîntarea Romă- i 
niei“. ! J

In această săptămînă 
are loc fază municipală a 
Festivalului național „Cîn
tarea României1' 
participă șoimii 
(ieri, la Petrila; 
la Vulcan; iar
următoare cei din 
șani, Lupeni și Uricăni). ție, ritm, culoare și sin- 
Semnificația acestor ma- ceritate de copiii 
nifestări este de ordin e- 
ducativ, de sinteză a ac
tivității de pregătire a co
piilor pentru viața școla
ră prin metode și forme 
atractive, antrenante, de
terminate de particulari
tățile virstei. Calea cea pă < 
mai eficientă, aplicată în municipală și _ _
toate grădinițele, este jo_ ale artiștilor amatori, ale 
cui în. care se regăsesc pionierilor și 
elementele caracteristice 
ale realității, nelipsind, 
cum este și firesc, preocu
pările cultural-artistice ca
re îmbogățesc personali
tatea copiilor, le stimu
lează gîndirea și imagina
ția. Sînt aproape 7000 de 
șoimi ai. patriei în învă-

care . 
trăiesc cu intensitate ac. 
tul cultural, se degajă în- I 
suși conținutul activității i 
educative din organizația 
șoimilor patriei, penna- I 
nenta legătură cu realita. I 
tea social-economică.- Du- ,

triei scot în evidență am
ploarea, conținutul și ca
litatea vieții < 
din Valea Jiului, din în 

în

Activitatea de control muncitoresc 
factor de continuă perfecționare a activității 

economice și sociale

In atelierul mecanic al 
S.U.T. Iscroni — I.C.M.M., 
în acest an urmează să 
fie recondiționat un mare 
volum de piese de schimb 
pentru utilaje grele din

Și 
ac- 
sis_ 
so- 

sar_ 
îmbu- 

cu 
so- 

socie- 
în 
Și

Constit.uite iu conformi
tate cu prevederile Le
gii nr. 15/1972, consiliile 
de control muncitoresc al 
activității economice 
sociale î.și desfășoară 
tivita tea în ansamblul 
ternului democrației 
cialiște, revenindu_le 
cini importante în
nătățirea activităților 
caracter economic și 
ciul desfășurate in 
tatea noastră. Modul 
care întreprinderile 
instituțiile Văii Jiului au 
fost sprijinite de aceste 
consilii ce reunesc munci
tori de înaltă calificare și 
autoritate profesională, 
specialiști din diferite do
menii de activitate a fost 
analizat în plenara 
siliuiui municipal de 
trol muncitoresc al 

, vității economice și 
ciale. Cu acest prilej 
fost reliefate o serie

Con- 
con- 
actU 

so- 
au 
de

activități semnificative în-

treprinse de consiliul mu
nicipal de control munci
toresc in cursul anului tre
cut, intre care pot fi men
ționate organizarea a 25 
acțiuni de control la în
treprinderile 
prestatoare 
comerciale, 
analize și : 
recuperarea 
unor materiale, mai buna 
utilizare a forței 
că, îmbunătățirea 
ții producției ș.a. 
te de colective 
din cadre competente, a- 
ceste analize și studii au" 
pus in evidență numeroa
se posibilități de îmbună
tățire a activităților pro
ductive . sau de servire.

Totuși, în exercitarea ac
tivității de control mun
citoresc nu au fost valo
rificate integral atribuți
ile ce le revin acestor con
silii, aportul unor con
silii din întreprinderi sub

■ industriale, 
de servicii și 
efectuarea de 
studii privind 
și refolosirea

aspectul controlului și se
sizării organelor de 
cizie asupra 
prioritare aie 
conomice, ca 
al consiliilor
Aninoasa, I.M. 
I.R.I.UMP,, 
care în perioada analiza
tă nu s-au achitat de sar
cinile ce le-au revenit, 
au acordat o atenție in
suficientă inițierii unor 
acțiuni vizînd îmbunătă
țirea calității producției,

de-
probiemelor 
unităților e_ 
de 
de

exemplu, 
1„ I.M. 
Livezeni, 
E.G.C.L.,

Piese recondiționate 
pentru 

utilajele grele 
din construcții

de mun- 
calită-

Realiza- 
alcătuite . aplicării principiilor nou

lui mecanism economico- 
financiar și sporirii efi
cienței economice. Por
nind de la realizările și 
lipsurile înregistrate în 
cursul anului trecut, pro
gramul de activitate pe a-

Ing. Nicolae GIURGIU, 
vicepreședinte al 
C.M.C.M.A.E.S.

(Continuare in pag. a 2-a)

și mijloace de 
Unul din prime- 
de mare însem- 
tehnicitate ridi- 

au fost realizate 
an, a fost re- 
cămășilor mo- 
excavator de

construcții 
transport, 
le repere 
nătate și 
cată care
aici, în acest 
condiționarea 
torului unui 
mare capacitate, al cărui
montaj se face în aceste 
zile Ia cariera Cimpu lui 
Neag. S_a 
importantă 
porturilor 
schimb.

realizat astfel o, 
reducere a im- 
de piese dei
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r
„MOMENTUL ECONOMIC"

6îndirea 
novatoare

Sfatul medicului

La sectorul IV al mi
nei Lupeni 
frecvent de 
stăpînire a 
moderne de 
efect al perfecționării sti
lului și metodelor muncii 
de partid desfășurate în 
sprijinul activității pro
ductive. A fost încetățe
nită practica adunărilor 

. de partid lărgite creîn- 
du.se astfel cadrul pen
tru dezbaterea celor mai 
ardente probleme ale 
organizațiilor de bază, a- 
le întregului sector. In 
astfel de adunări, comu
niști ca Teodor Boncalo, 
Constantin Lupuleseu, șefi 
de brigadă la marile aba
taje frontale, au prezen
tat, în temeiul unei înde
lungate experiențe, parti
cularități ale organizării 
producției, ale planifică
rii și execuției reviziilor 
preventive, în condițiile 
mecanizării complexe. Un 
alt cadru de bază, mais
trul minier Petre Constan
tin a adus în discuție or
ganizarea locului de 
muncă prin prisma sarci
nilor ce revin personalu
lui mediu tehnic. Faptul 
ca acestor dezbateri li s-a 
imprimat un caracter des
chis și, totodată, că la 
stimularea lor participă 
cele mai bune cadre 
nice ale sectorului a 
tribuit la creșterea efi-

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

se vorbește 
o mai bună 
tehnologiilor 
extracție, ca

teh-
con-

cienței acestora. Dovada 
o fac randamentele de 
13—15 tone/post obținu
te de unele brigăzi și, 
desigur, media producției 
zilnice a sectorului care 
a crescut cu 250—300 to
ne situîndu-se în lunile 
decembrie 1980 și ianua-

(Urmare din pag. I)

Cum se pot preveni infecțiile 
virale la copii

concret, artico- 
la decadă sau 

de lună sînt în
semnul +, ca 
depășirii consu-

Nou în stilul 
și metodele 

muncii 
de partid

rie 1981 la peste 2 400 
tone exrase zilnic.

O practică la fel de u- 
tilă în stimularea parti
cipării la soluționarea u- 
nor probleme ale secto. 
rului s-a dovedit a fi „mo
mentul economic". Fiecare 
adunare generală în or
ganizațiile de partid are 
un asemenea „moment", 
care ajută la înțelegerea 
multor probleme legate 
de aplicarea noului me
canism economico-finan- 
ciar. Susținut tot de ca
drele noastre de bază, 
chiar de șeful sectorului, 
ing. Dumitru Dănciulescu.

„momentul economic" pu
ne în discuție, de pildă, 
sarcinile ce revin corns, 
niștilor pentru încadrarea 
în cheltuielile materiale 
și consumurile specifice. 
Cu normativul în față sînt 
analizate, 
lele care 
la sfîrșit 
soțite de 
urmare a
murilor, fiind stabilite cau_ 
zele neîncadrării în nor
mele de consum precum 
și căile de reducere a 
cheltuielilor, resursele de 
economisire și încadrare 
în prevederile de plan.

Pentru acest an, cînd va 
trebui să contribuim cu 
toate forțele la rentabili
zarea înreprinderii, vom 
intensifica și mai mult ac
țiunile politice, dezbateri
le concrete în sprijinul 
creșterii randamentelor 
și reducerii cheltuielilor 
de producție pentru ca 
partea noastră de contri
buție la întărirea econo
mică a întreprinderii să 
fie tot mai mare, pe mă
sura posibilităților de 
care dispunem.

Alexe FURDUI. 
secretar al comitetului de 

partid, sectorul IV, 
I.M. Lupeni

re colectivă și cadrelor 
tehnice din întreprinderi, 
a sindicatelor și organiza
țiilor U.T.C., șJih conduce
rea organizațiilor de partid 
Efortul de gîndire novatoa
re să fie îndreptat spre 
modernizarea și mecaniza
rea procesului de produc
ție, introducerea micii me
canizării, creșterea partici
pării cadrelor tehnice la 
soluționarea problemelor de 
care depinde creșterea pro
ductivității muncii, reduce
rea costurilor de producție. 
Toată această activitate să 
nu se desfășoare la întîrap- 
lare ci. printr.o susținută 
coordonare din partea co
misiilor inginerilor și teh
nicienilor și o conlucrare 
a acestora cu comisiile 
de creație tehnico-șliințifi- 
că de masă, organisme ca
re trebuie să-și îmbunătă
țească stilul de muncă. In 
acest context au fost fă
cute propuneri pentru în
ființarea unei case a teh
nicii și a unei biblioteci 
tehnice la nivel de oraș, 
pentru a se putea asigura 
oamenilor muncii, cadrelor 
tehnico-inginerești, o in
formare și documentare la 
înălțimea cuceririlor știin
țifice și tehnice contem
porane. (I. BĂLAN) I

foarte 
de 

cu conse- 
Frecvența 
se explica 

contagiozirațea

Se cunosc astăzi peste 
o sută de tipuri de viru
suri care produc cu deose
bire infecții aie aparatului 
respirator.

Infecțiile virale respira
torii la copii smt
frecvente, grave, greu 
tratat și uneori 
cințe nedorite.
mare a virozelor 
prin coritagiozitațea lor 
foarte ridicată, prin răs- 
pîndîrea lor pe calea aeru
lui, prin vorbire, strănut, 
tuse, lucru greu de evitat 
în familie și colectivități, 
prin netratarea sau trata
rea insuficientă și tîrzie a 
cazurilor mai ușoare, pnin 
puterea de rezistență scăzută 
a copiilor la infecții, ca 
urmare a imunității lor 
globale slabe.

Sursa de infecție în cazul 
sugarilor o constituie bol
navii adulți sați- copii. De 
aici și prima 'și cea mai 
importantă măsură de pre
venire a infecțiilor virale 
respiratorii: copiii mici 
trebuie feriți de aglome
rații și de orice persoană 
„răcită11.

Virusul se 
de Ia bolnav la 
prin intermediul 
De aici rezultă că 
păstrată o stare de curățe-

răspîndeșțe 
sănătos 
aerului, 
trebuie

Fabricam utilaje moderne de înalta
tehnicitate

(Urmare din pag. I)

. le-in procesul accelerat de 
iiuicare a pei mrmanvexor 
uuiajcwr pentru
muieri".

Cons, antin ROVlNȚA, 
șef de brigadă (uni cei 34 
de am ai săi, 17 i_a mun
cit ia 
nostru 
ca 
rn, 
jc ia nivemi teniiieii mon- 
uia.e. Numai prin factorul 
om, prin capacitatea sa de 
creare și manifestarea 
înaitei responsabilități 
muncitorești, a trebuit să 
suplinim decenii de întâr
ziere, Am reușit, cu unAă, 
fort ueloc neglijabil. Am 
fost dotați, de exemplu, cu 

mașini automate de debitat, 
dar a trebuit să ne reali
zăm seule și dispozitive 
noi — șabloane de confec
ții, dispozitive de verifi
cat sau de găurire_alezare 
specifice. Ar fi necesitat 
un efort prea mare pentru 
țară, procurarea lor din 
import. Așa că je.am con
ceput singuri realizîndu-le 
tot atît de bune ca și ale 
altora. Invățînd continuu 
în mină, aici în uzină, cîte 
ceva în liceu, cîte ceva la 
institut, cîte ceva din spe
cializarea la firme străine 

•— am devenit stăpîni ai 
noului, puternici orin pro
priile noastre forțe11. ș

Vasile SAVIUC, maistru 
(student seralist, anul II. 
,1a I.M.P.): „Există două 
chiar trei generații

i.u.M.K): „îe.ul
și pretenția fireas.- 

a oenexiciaruur, mine- 
smt să le livrăm utiia-

constructori de mașini la 
i.u.M.r, be știe ce a fost 
unitatea noasură, uar și 
mai cunoscută e activitatea 
noastră de azi. S.S.P., 
SMA-1; SMA-2 toate 
vestea smt realizări 
citoivă ani. Un SMA-2 
treaza ia randamente 
12—14 tone pe post in 
Datajele juupeiuuiui. 
a fost livrat I.M. 
anul e m pregătire 
penau Lupeni. Ani 
.și critici ia incejjut, 
ea era ine vi abil, 
însă, toți minerii 1

a- 
aie 
iu
de 
a- 

, Lmul 
Petrna 

tot 
primit 
pentru 
Acum, 

ne cer 
biMA-ă-iuri. De ce 7 Pen
tru ca au devenit compe
titive, pentru că se mînu- 
iesc ușor, iar randamentele 
sini ridicate. Nu ne mulțu
mim cu atît. Dimpotrivă, 

. le vom realiza și mai pune, 
știind că de modul în care 
muncim depinde reducerea 
efortului minerilor și can
titatea tonelor de cărbune 
extrase".

Ing. Mcolae POPOVICI, 
șeful secției care constru
iește complexe (opt ani de 
practică minieră în sec
toare mecanizate din Va
lea Jiului^ : „Am livrat la 
sectorul VI Lupeni cel 
dinții complex de susține
re cu subansamble inter
schimbabile, cum sînt cele 
mai moderne în lume. A_ 
ceasta a presupus, în final, 
o execuție de finețe, pre
cizie și calitate. Dar, pînă 
a atinge acest stadiu a 
însemnat un considerabil 
efort pentru conceperea 
și realizarea sculelor, dis
pozitivelor și verificatoa.

relor care să confere uti
lajelor noastre caracteris
ticile noi cerute de mineri. 
Fie că am urmărit în sub
teran, alături de mineri, 
cum funcționează utilajele 
fabricate la I.U.M.P., fie 
că au venit minerii la noi 
să ne propună soluții, a 
fost un efort intens, o ac
țiune colectivă încheiată 
cu succes, dar care nu 
constituie decît o etapă de 
lansare spre înfăptuiri și 
mai redutabile. Sîntem 
pregătiți să urmăm acest 
drum în lumina"comanda
mentelor ce ne stau în față 
— asimilarea de noi utila
je, mereu mai perfecțio
nate necesare dezvoltării 
extracției de cărbune în 
Valea Jiului11.

nie exemplară în 
copilului prin 
de cîteva ori pe zi

camera 
aerisirea 
a came

rei, strănutul și tușitul cu 
batista la gură, sau chiar 
purtarea de mască cu ti
fon în mai multe straiuri, 
de către cei răciți in pre
zența copilului sugar sau 
mic.

Față de receptivitatea 
crescută a sugarului și 
copilului mic pentru in
fecțiile virotice respirato
rii, este necesar să se ia 
măsuri de călire a organis
mului copilului, încă de la 
naștere. Menținerea pre
lungită a unui sugar 
copil mic la 
scăzută, sau 
variații de 
sînt factorii 
producerea 
și se impune deci să 
evitați.

Copilul are nevoie de Un 
regim de viață igienic, cu 
respectarea orelor de masă 
și de somn, de joacă și de 
învățătură. Mișcarea în 
general, sportul, gimnasti
ca, jocul în aer liber cons
tituie ajutoare prețioase... 
în călirea organismului,- 
în menținerea și promova
rea sănătății copilului.

Dr. Teodor PONOVA, 
medic primar pediatru

sau 
temperatură 

expunerea la 
temperatură 

favorizanți în 
îmbolnăvirilor 

fie

Căsătorii

și nou născuți

Instantaneu de muncă dl.i ateii ‘rul mecanic 
aparținînd S.U.T, Iscroni.

Foto : Șt. NEMECSEK

în primele 35 de zile 
trecute din acest an — 
aflăm de la Maria Ti. 
mișan, referent la bi
roul Stării civile, în ca
drul Consiliului popular 
al orașului Lupeni —, 
numărul căsătoriilor în
registrate în localitate 
este de 32, cu șase mai 
multe față de aceeași 
perioadă a anului 1980. 
Anul 1981 a început 
promițător în orașul Lu
peni și în ceea ce pri
vește nou născuții. nu
mărul acestora fiind de 
86, din care 42 fete și 
44 băieți. Față de ace
eași perioadă a anului 
trecut, luna ianuarie * și 
primele zile din februa
rie a c. au fost mai dar
nice în băieți, cu nouă.

Gabriela ANDRAȘ, 
corespondent

ihcawKnMXnrimtmuinaMmocw arxii•••••• ••••••••••••
(Urmare din pag. I)

cest an al consiliului mu
nicipal urmărește o mai 
bună cuprindere a pro
blematicii ‘ municipiului, 
activizarea într-o mai 
mare măsură a consiliilor 
de control muncitoresc 
orășenești, din întreprin
deri și instituții. Luînd în 
considerare propunerile 
făcute de participanții la 
dezbateri între care ing. 
Adrian Tatulici, șeful 
Ocolului silvic Lupeni, ing. 
Vasile Drăgan șeful birou
lui organizare, personal, 
învățămînt, retribuire de 
la I.M. Petrila, ing. Ni- 
colae Vîlcea, directorul 
I.P.C.V.J., ing. loan Du
mitra?, directorul I.M. Vul_

Activitatea de control 
muncitoresc

can, ing. Iulian Costescu, 
director tehnic al C.M.V.J., 
au fost prevăzute o serie 
de măsuri referitoare la 
urmărirea și sprijinirea în
făptuirii programului de 
mecanizare, îmbunătăți
rea activității producției, 
dezvoltarea industriei mici 
și a prestărilor de servi- 

către populație, valo- 
superioară a 

materi- 
spori- 

economice
corcspunză-

de

cii
rificarea 
materiilor prime, 
a’elor și energiei, 
rea eficienței 
la folosirea 
toare a capacităților

producție și 
rea calității

Un bun prilej de anali
ză a modului în care au 
fost îndeplinite prevede
rile Legii nr. 15/1972 re
feritoare la activitatea 
consiliilor de control mun
citoresc al 
conomice 
constituie 
ce se desfășoară în 
ceasta perioadă în 
lîile orășenești, din 
treprinderi și 
Orientarea activității con
siliilor spre problemele

îmbunătăți- 
produselor.

activității . e_ 
și sociale îl 

și dezbaterile 
a- 

consi- 
în- 

instituții.

majore ale unităților, an
trenarea tuturor membri
lor la acțiunile progra
mate, organizarea de con
troale în colective mixte 
cu inspecțiile de stat spe
cializate pe domenii, fina
lizarea acestora, prin pro
puneri de măsuri concrete, 
de eficiență ridicată, cons
tituie elemente capabila 
să sporească rolul .con
siliilor de control munci
toresc la soluționarea o- 
biectivelor de dezvoltare 
ale municipiului, să atra
gă într-o măsură mereu 
sporită pe oamenii mun
cii din unitățile economi
ce, la analiza și soluțio
narea creatoare a proble
maticii economice și so
ciale.

• IN INTIMPINAREA 
Zilei ceferiștilor au loc în 
această perioadă în licee 
și școli generale acțiuni 
dedicate evenimentului, sub 
genericul: „P.C.R. — orga
nizatorul și conducătorul 
marilor bătălii de clasă din 
ianuarie — februarie 1933’*.

• LA LUPENI, 175 ti- ale formațiilor artistice

nere urmează cursuri teore
tice la Liceul chimic din 
localitate în cadrul etapei 
pregătitoare a forjei de 
muncă pentru noul obiectiv 
economic — Țesătoria de 
mătase. Precizăm că pentru 
aceeași unitate numeroși 
alți tineri și tinere dobîn- 
dese calificarea în cadrul 
unor școli profesionale de 
profil din Cisnădie, lași, 
Sfîntu Gheorghe, Tg. Mu
reș.

• INTENSE REPETIȚII

corul „Freamătul adîncu- 
lui11, estrada și „intim XX" 
(muzică ușoară), calificate 
pentru faza județeană a 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României", au loc Ia 
Petrila în sala sportului. 
Clubul este în reparații și 
aflăm că la terminarea lu
crărilor spectatorii vor avea 
surprize plăcute.

• JOl SEARA, ...___
dar inimosul colectiv ,,Sal- 
vamont" din masivul Pa
ring întreprinde o acțiune 
de antrenament. Este ca-

de prezentare și desfacere \ 
a produselor. ■

• UN IMPORTANT I 
racord de canalizare a fost | 
efectuat șîmbătă, 7 februa. 
rie, într-un timp record, 
pentru a înlătura deversă
rile de apă din zona car-

tării rețelei de desfacere 
Ia cerințe, la I.C.S.M.l. Pe
troșani 
pentru 
unități 
pentru 
lor de

_  ____ __  existente.
diții acțiunilor de salvare, tilnim la unitățile destina- .fierului Hermes. 
Echipa ne recomandă . și 
nouă, turiștilor, să ne an
trenăm dar, mai ales, să nu 
ne aventurăm atunci cînd 
condițiile muntelui sînt im
proprii.

• ÎN VEDEREA adap-

zul să consemnăm că 
forma bună a acestor spor
tivi are drept explicație nu
meroasele antrenamente de 
acest gen (ața.zisele „a_ 
larme false'1) pe trasee de 
dificultate diferită, pentru 
a face față în orice cob

se acționează atît 
reprofilarea unor 
comerciale cit și 
creșterea suprafețe- 
vînzare în spațiile 

Preocupări în-

I
I

te desfacerii mobilei (Pe
troșani) și confecțiilor (Pe
trila), două magazine frec
vent vizitate de cumpără, 
tori, magazine care în scurt 
timp vor cunoaște îmbună
tățiri în privința spațiilor

micul

• : :■

Rubrkă redactată de 
Ion MUSTAȚA
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Un gest de omenie,

Colectivitate

putea 
ferată, 

mică,

apoi 
S-au

o- 
Co- 
dar 
mi-

Colectivitate • Individ ■

\ In întîmpinarea „Zilei ceferiștilor

I
I

In slujba „drumului de fier"
multă organ i zar e^îh mun
că, Avem datoria de a 
da întli, și apoi să ce
rem. Un ceferist, mai mult 
ca oricare alt muncitor, 
trebuie să fie convins nu 
numai că trebuie să ia
că ceva folositor societă
ții, ci că nu se poate alt
fel din cauza marii res
ponsabilități pentru va
lorile economiei naționale 
și viețile omenești de care 

.răspunde.
— Ce lăsați în urmă ?
— Satisfacția că am 

oferit căii ferate cadre de 
nădejde. Sub mîna mea 
s-au format șefi de stație, 
operatori R.C., instructori 
de secție și regionali, cum 
ar fi Sucală, Joca, Dră- 
goi, inginerii Popescu și 
Munteanu. Aceștia, cu 
cei peste o sută de im- 
piegați de mișcare pe ca
re i-am format, învățîn- 

.1 dar 
frumoasă de impiegat, îmi 
dau certitudinea că am 
făcut, intr-adevăr, ceva 
folositor în cei 36 de ani 
de cînd sînt la calea 
rată.

— Este grea munca 
oamenii 7

— Nu este ușoară, 
ales la noi, la calea fera
tă. Cu fiecare om tre
buie să te porți altfel.

Apropierea zilei cefe
riștilor impunindu.mi să 
„creionez" un om a că
rui activitate este dedica
tă căii ferate, l-am ales 
pe Nicolae Hațegan, șe
ful unității C.F.R. Vulcan. 
Din 1947 și-a legat des. 
ținui de cel al Vulcanu
lui. După ce a lucrat ca 
impiegat, 10 ani, in 1957 
devine șef de gară. De 
atunci, de aproape 25 de 
ani, tot ce , mișcă*' în a- 
ceastă stație are loc sub 
ochii lui.

— Sînteți cunoscut ca 
un șef de gară exigent, 
l-am spus. Cum explicați 
această apreciere ?

— Nici nu S-ar 
altiel. La calea 
greșeala, tît de 
poate fi fatală. In al doi
lea rînd, munca te obli
gă să iii sever cu tine 
însuți, înțelcgind prin as
ta renunțarea la multe..; du-i meseria aspră

Am discutat pe.ndelete 
și am aflat că, deși la 
început a avut alte glo
duri, a ales totuși calea 
ferată. Ir-am întrebat, la 
un moment dat, ce crede 
despre tineri în general.

— Aș vrea să nu mi-o 
iei în nume de rău, mi-a 
spus, dar și pentru ei 
este necesară mai multă 
disciplină și, poate, mai

• 1

A

in

Fiecare are personalitatea 
lui, problemele lui, viața 
Iui. Trebuie să-ți iaci 
timp să-1 înțelegi pe fie
care, dacă vrei ca treaba 
să meargă bine,

— Personal, ce satis
facții aveți acum, cînd vă 
mai despart cinci ani de 
pensionare ?

— Am doi copii, Sorin, 
student la Facultatea de 
matematică din Craiova, 
șl Dana, absolventă de 
liceu, care va da admite
re Ia filologie, secția lim
bi germanice. Sînt mulțu
mit că in toți acești ani 
am reușit să le dau o e- 
ducație care să-i formeze 
ca oameni. Chiar dacă 
nu vor călca pe urmele 
mele, adică la calea fe
rată.

Punctul de descărcare a 
vagoanelor din preparația 
Coroeștâ devenea o frînă 
în desfășurarea normală a 
producției. Dar cine ar pu
tea să-1 construiască? Va
riante erau mai multe. 
Pînă la urmă a biruit în
crederea în forțele proprii, 
în comuniști, în oamenii 
șantierului. Gheorghe An
tonie, șeful șantierului 3 
.Vulcan, după sarcina pri
mită de la directorul 
Î.C.M.M., jng. Ion Lăsat, 
își consultă colectivul. Co
munistul Ion Popa a spus 
Răspicat: „Să nu aducem 
specialiști din altă parte. 
Și noi avem oameni buni".

Șeful de echipă loan Po
pa își amintește: „La 20 
noiembrie 1980, odată cînd 
a sosit utilajul, „ început 
adevărata luptă contracro- 
nometru, cu vitregia ier
nii. Obiectivul trebuia dat 
în funcțiune la sfîrșitul 
lunii ianuarie 1981. 
Mortarul ne asculta mai 
greu la frigul de afară, 
■sculele parcă alunecau din 
mină. dar termenul promis 
de punere în funcțiune tre
buia respectat. Am trecut 
la schimburi prelungitei; 
dar nu a fost suficient. Am 
început să lucrăm și 
schimbul III, Acum, cînd 
văd, în sfîrșit, culbutorul 
rotindu.se, cînd mă gîn- 
desc că datorită acestui 
nou obiectiv care-i o pre-

mieră în Valea Jiului, mi
nerii vor putea culbuta 
zilnic 218 vagoane C.F.R., 
toate putînd fi utilizate la 
capacitatea lor volumetri
că... s_a justificat efortul 
nostru". Colaborarea din
tre proiectant, constructor 
și beneficiar a ‘dat roade. 
S_au corelat lucrările chiar 
pe parcursul execuției. Be
neficiarul a mai venit cu 
propuneri, cu oameni în 
ajutorul constructorilor și 
astfel la 1 februarie a fost 
posibilă punerea în 
țiune. Culbutorul de 
preparația Coroești 
semnat un veritabil 
men al competenței 
co_profesionale a 
torilor Ion Popa,
Viziru, Mihaj Racz, Dumi
tru Gurgui, Arpad Doja. 
Costică Vasile, Ilie Costică, 
Tiberiu Klein și altora, dar 
și o adevărată performan
ță a Rîndirii tehnice a lui 
loan Cirstea. Manole Crî- 
nean, Emil Anti și Dumitru 
Popescu, tehnicienii șan-

func_ 
la 

a în- 
exa- 

tehni- 
munci- 
Nicolae

DEPOZIT LA DOMICI
LIU. La domiciliul depa
natorului de instalații sa-> 
nitare Ion Erceanu, 4° 4a 
E.G.C.L. Petroșani, s_a 
descoperit un adevărat de
pozit de scule și materia
le, în cantități care trezesc 
suspiciuni. Iată motivația 
depanatorului — „fiindcă 
întreprinderea nu asigură 
securitatea lor, le țin aca
să". Se fac cercetări, în- 
trucît, chemați să repare 
unele defecțiuni din apar
tamentele cetățenilor, de
seori depanatorii se plîng 
că nu au piesele necesare, 
dar le pot procura „la ne
gru".

în noaptea rătăcirii

Privind această epavă umană, ne revin în me
morie vorbele scepticului filozof antic Senecti 
— „beția nu este altceva decît o nebunie volun
tară". Confesiunea lui Alexandru Șandor, de profesie 

„fără", fără familie, fără domiciliu stabil, este cu
tremurătoare, incredibilă și totuși dureros de ade
vărată. Alcoolul l_a dezumanizat, în nici patru ani 
de la despărțirea de soție, nu mai are puterea să 
se recunoască pe sine. Condamnări pentru furturi 
în dauna avutului obștesc și particular, un trai de 
fiară alungată, „reședința" — în subsolurile unor 
blocuri, patul — pe conductele de apă caldă, hrafia 
și tainul de alcool, procurate prin vînzarea sticlelor 
și borcanelor abandonate la gunoi. Viitorul -- 
pîclă sinistră, flagelată de ravagiile degradării 
mane. Visul proxim și îndepărtat — un pahar 
băutură...

Doi vecini, Constantin Ciobanu, instructor 
școala de șoferi amatori,, și Ion Dragnea 
îndreptau spre casă. Deodată, au auzit 

zgomot suspect în dreptul alimentarei nr. 13 
preajma gării Petroșani. In întunericul nopții 
miercuri au zărit un individ care se strecurase 
magazin. N_au stat o clipă pe gînduri. Era un rău
făcător. L_au imobilizat și au alertat lucrătorii de 
miliție. Era Alexandru Șandor.

romerțul cu sticle și borcane, nu_i asigura în
destularea bachică. Fierarul-forjor de odinioară 
uitase satisfacțiile muncii cinstite. De la „un pa
har cu prietenii", pe cînd muncea la mina Lonea a ajuns 

un alcoolic înveterat. In timpul dintre detenții trăia 
din ce strîngea din gunoaie, apoi, la adăpostul nop
ții „opera". Așa spărsese alte cîteva magazine ali
mentare la Lonea și în cartierul Aeroport. Intere
sant este că fura doar sticle de băutură și mărunți
șul din sertarele caselor cu bani.

— In arestul miliției ai făcut baie, ai fost tuns, 
ți s_au dat haine mai ca lumea. De cînd n-ai mai 
făcut baie ?

— De astă vară, cînd lucram la niște țărani.
— Cînd nu aveai banj de rachiu alb, ce făceai?
— Cumpăram spirt sanitar.
— Puteai să orbești, au mai fost cazuri similare.

Discuția cu acest înrăit parazit și hoț, familiar 
penitenciarelor, ne oferă totuși argumente de 
apreciere a gestului celor doi oameni, care au 
dat dovadă de o deosebită responsabilitate civică. 

Fiindcă, acționînd astfel, au curmat calea infrac
țiunii, un pericol de atentat asupra bunului obștesc 
sau particular a fost îndepărtat. Gestul lor este și 
mai omenesc, cînd ne gîndim la destinul lui Al. 
Șandor. Pedeapsa care îi va fi administrată are și 
darul de a contribui la reeducarea Iui, la reinte
grarea sa în rîndul oamenilor adevărați. Dacă va 
înțelege care sînt autenticele valori etice ale socie
tății noastre socialiste, va avea parte de o viață 
circumscrisă în perimetrul demnității, de o familie, 
de alte împliniri. Iată de ce gestul lui Constantin 
Ciobanu și Ion Dragnea se dovedește salutar și 
merită aplaudat din toată inima. Or, indiferența lor 
ar fi avut urmări și mai dureroase pentru societate 
în general, dar mai ales pentru ce) care, minat. de 
viciu, se afundase adine în mlaștina infracțiunii.

Ion VULPE

Popescu, tehnicienii 
tierului 3 Vulcan.

Dificultățile tehnice în- 
tîlnite în execuția lucrării, 
sub nivelul albiei Jiului, 
au cerut o atenție spo
rită. A rămas o simplă 
amintire pentru construc
tori ziua cînd pompele nu 
au mai făcut față și apa 
a năvălit în jomp, 
în casa mașinilor, 
cerut eforturi susținute — 
trebuia refăcut jompul de 
colectare a apelor și mă
rită rezistența pereților.

Beneficiarii noului 
biectiv — preparația 
roești în primul rînd, 
și cele două unități 
niere, vor. elimina posturi
le pretate pentru întreți
nerea -liniilor de cale fe
rată. Noul obiectiv îA- 
seamnă întîi și creșterea 
productivității muncii, si
guranță în funcționarea 
instalației, asigurarea unor 
condiții mai bune de mun
că a oamenilor. Manevra
rea automată a funcționă
rii utilajelor prevăzute cu 
circuit de siguranță, celule 
fotoelectrice etc., cit și 
gradu] ridicat de tehnici
tate al întregii instalații, 
cei- din partea personalu
lui preparației o pregătire 
corespunzătoare pentru 
funcționarea optimă a 
modernului utilaj.

Teodor ARVINTE

EVIDENȚĂ TIP VRAIȘ
TE. Evidența gestionarei 
Ana Iiirzob de la semiin- 
ternatul Școlii generale nr, 
2 din Petroșani este țihută 
la intîmplare. Un control 
al lucrătorilor de miliție a 
dezvăluit că nu există 
plan de meniuri și; rețeta- 
re, în magazia de alimente 
s-au constatat plusuri sau 
minusuri etc. Cercetările 
Vor stabili dacă este vorbH 
de neglijență sau de dela
pidare, în orice caz este 

/clar că gestionara are toa
te motivele să fie găzduită 
măcar în cadrul acestei 
rubrici.

ALDĂMAȘ, STROPIT 
CU... SINGE. Ion Mucenic 
din Petroșani s_a înțeles 
cu Ion Enulescu, mecanic 
Ia E.G.C.L., să-i vîndă niș
te oi. După ce tizii au bă
tut palma, la sorocul afa
cerii, samsarul de ocazie 
s_a luat la ceartă cu fostul 
proprietar aI oilor. In ur
ma „argumentelor" admi
nistrate, Ion Mucenic s_a 
ales cu 25 de zile concediu 
medical. Acesta este doar 
„aldămașul" certei dintre 
cei doi, fiindcă agresorul 
va fi silit să accepte „pre
țul" comportării sale huli
ganice.

Rubrică redactată de 
Andrei APOSTOL, 

cu sprijinul 
lt. maj. Ion BOCOȘ

Legea spune clar : „Ope- . 
rațiunile cu metale pre
țioase, ca act de comerț 
sau îndeletnicire meșteșu
gărească ori industrială 
sînt permise numai unită
ților socialiste" (art. nr. 26 
din Decretul nr. 241/1978). 
Totuși, „febra aurului" i-a 
cuprins pe mulți dintre 
doritorii de cîștiguri fără 
muncă. Unii, in calitate 
de „furnizori" de bijuterii, 
alții de... păcăliți. Astfel 
prima care s-a lău
dat că are o comoară mai 
dihai ca Montezuma s-a 
dovedit a fi Doma lancu, 
de prin părțile Aioei lulia, 
pripășită la Petrila, dato
rită unui concuoinaj cu 
Aurel Notar. Ambii, „co
legi de breasiă", adică tă
ietori de frunză la clini, 
au mizat pe calitățile unei 
paste de lustruit robmeții, 
dar și pe naivitatea pre
zumtivilor lor clienți, în- 
seilînd afaceri in stil ma
re. Primii „fazani" ;iu fost 
cei care, cu ani în urmă, 
mai fuseseră parteneri de 
bișnițărie. 
Ioan T., 
Lonea. a fost furat 
strălucirea ghiuiului 
verighetei oferite, incit 
scos din buzunar, iară prea 
multă tocmeală, 8000 de 
lei. Grădina pleșcarilor s_a

' dovedit însă mare. Aurel 
Notar nu s_a lăsat mai

prejos, a excrocat-o 
Maria D., o verighetă fiind 
evaluată la 3200 lei. Cifre
le astronomice, care aduc 
aminte de bursa aurului 
pe piața capitalului, dez
văluie de fapt pofta de 
pricopseală a unor inși 
care trudesc cu greu ba_

simți pe pielea ei Ghizela 
C. Silvia Preda era însă 
rafinată, e drept, viața și 
experiența și-au spus cu- 
vîntul (38 de ani, concu
binaj. 3 copii abandonați 
etc.). Ca să ia ochii clien
tului. la prima afacere o- 
ferea, culmea, și bijuterii

Chilipirgii din Petrila, 
„tromboniți** 

trompetă**
— Anchetă -

cu „aur de...

D.e . exemplu, 
încadrat la l.M. 

de 
și 
a

nul, dar nu se sfiesc să-1 
pună ia „incubator", sub 
radele unor afaceri murda
re. „Șarpele" aurului <s-ă 
încolăcit cu leneșe, dar 
false unduiri pe sufletele 
altora. Căpătase chiar... 
clopoței. Dar lui Notar îi 
mai cade pradă 'Loader D, 
care a pus astfel cruce 
(sau mai bine zis două 
false verighete) la 5000 lei 
economii personale. O spe
culantă mai diplomată 
s_a dovedit Silvia Preda, 
pe seama căreia sînt puse 
vreo șase înșelăciuni. Spe
cialitatea casei — meda
lioanele cu lănțișoare — 
numai 5000 bucata, o va

veritabile. In fine, Ștefan 
Mureșan, Ion Bordeianu și 
Aurel Notar - au constituit 
un alt „trust" al afacerilor 
cu metale prețoiase, fali
mentul lor s_a datorat 
promptitudinii lucrătorilor 
de miliție.

Și totuși un caz a rămas 
neelucidat. Eugen A., de 
la I.M. Petrila avea două 
verighete ae aur, însumînd 
16 grame. S_a întilnit cu 
trei femei cu fața smeadă 
și fuste lungi și largi, viu 
colorate, care i_au propus 
un troc — să pună el ve
righetele la bătaie, să mai 
adauge 3500, fiindcă ele îi 
dau în loc cinci verighete.

De atunci Eugen A. bleste
mă clipa cînd ie-a întilnit 
pe 
dispărute fără urmă...

In toate aceste cazuri, 
bișnițarii au mizat pe cre
dulitatea clienților lor. 
Cum „minele" bișniței de. 
prin talciocurile bănățene 

secaseră, datorită interven
ției miliției, s_au gîndit să 
ofere spre vînzare „aur de 
trompetă", adică alamă ve
ritabilă. și destui cetățeni 
din Petrila au fost înșelați 
de 'strălucirea falsă a me
talului „ordinar", deși e_ 
xistau atîtea cazuri prece
dente. Tentația a tost ma
re, mulți au înghițit „ha
pul". unii nici n_au recla
mat la miliție pățaniile 
lor, prelungind astfel 
firesc afacerea „aurul 
trompetă".

Lor și altora, care 
vor încumeta la astfe] ... 
afaceri, le amintim vorbe
le anticului Menander i 
„Cel ce întinde mina spre 
aur are gînduri rele, chiar 
dacă nu le recunoaște", 
gînduri ea-e se răzbună a_ 
supra pungii lor, am adău
ga noi. Petrilenii ahtiați 
după aur și înșelați fără 
jenă nu mai cred acum 
nici în „Pere mălăiețe"...

Ion FIASTRUL, 
cu sprijinul maiorului de 
miliție Nîcoiae MITEA

cele trei necunoscute,

ne~
de

se 
de

rotindu.se
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urgente de mecanizare a 
tuturor lucrărilor de în
cărcare Și descărcare în 
vederea folosirii cit mai 
inten.se a mijloacelor de 
transport de care dispune 
economia noastră națională- 

Comitetul Politic Exe
cutiv a trasat sarcina să 
se intensifice eforturile 
pentru asigurarea bunei 
funcționări a noului meca
nism economico-financiar, 
a autoconducerii muncito
rești și autogestiunii în 
toate unitățile de produc
ție. în acest spirit, fiecare 
întreprindere trebuie să-și 
dimensioneze în mod ri
guros cheltuielile în ra
port de producția realiza
tă. Ministerul de Finanțe, 
băncile, întregul sistem fi
nanciar au datoria să exer
cite un control mult mai 
profund și consecvent asu
pra modului de gospodărire 
a fondurilor și mijloacelor 
economice, în vederea sti
mulării creșterii producției 
și ridicării ealității aceste
ia, De baza principiilor 
autogestiunii financiare.

în domeniul agriculturii, 
Comitetul Politic Executiv 
a stabilit ca Ministerul A- 
griculturii și Industriei A- 
limentare, împreună cu U- 
niunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Pro
ducție, organele agricole 
județene, consiliile agroin
dustriale și conducerile u- 
nităților agricole, să ia 
măsuri urgente pentru efec
tuarea la timp a tuturor 
lucrărilor de reparare a 
tractoarelor și mașinilor a- 
gricole, astfel încît între
gul parc să fie în stare de 
funcționare pînă la începe
rea lucrărilor din campa
nia de primăvară. De ase
menea, s_a cerut să fie 
mobilizați membrii coope
rativelor agricole de pro
ducție, lucrătorii din I.A.S— 
uri, ceilalți oameni ai mun
cii din agricultură pen
tru efectuarea în cele mai 
bune condiții a lucrărilor 
agricole de primăvară.

Comitetul Politic Execu
tiv a subliniat din nou că 
o sarcină prioritară este 
îndeplinirea pianului la ex
port. In acest scop, s_a in
dicat ca ministerele, cele, 
lalte organe centrale și lo
cale, centralele industriale 
și întreprinderile să asigu
re fondul de marfă stabilit 
pe trimestrul I și pe în
tregul an 1981, î,n struc
tura sortimentală contrac. 
tată cu beneficiarii externi. 
S-a cerut, totodată, ca Mi. 
nisterul Comerțului Exte
rior și Cooperării Econo
mice Internaționale, îm
preună cu celelalte minis, 
tere, să urgenteze acțiunea 
de prospectare și contrac
tare a întregului fond de 
marfă, atît în țările socia
liste, cît și pe devize libere.

Comitetul Politic Exe
cutiv apreciază că dispu
nem atît de capacitățile de 
producție necesare, cit și 
de mijloacele materiale și 
de forța de muncă cores
punzătoare, pentru a rea
liza în cele mai bune con
diții prevederile planului 
pe anul 1981, în toate do
meniile, inclusiv pentru 
obținerea unor producții 
suplimentare. Punerea în 
valoare a mijloacelor și 
posibilităților de care dis. 
punem necesită o mai pu
ternică concentrare a tutu
ror forțelor din economie, 
o îmbunătățire a activită
ții ministerelor, centralelor 
și întreprinderilor, aplica, 
rea fermă în viață a legilor 
statului și hotărîrilor 
partidului, perfecționarea 
continuă a organizării 

■muncii și producției. întă
rirea ordinii și disciplinei 

în toate domeniile de acti
vitate.

Comitetul Politic Exe
cutiv a analizat, de ase. 
menea, unele probleme ale 
situației internaționale ac
tuale, ale activității desfă
șurate de țara noastră pe 
plan mondial. în acest ca
dru a fost ascultată o in. 
formare privind desfășura
rea reuniunii general-eu- 
ropene de la Madrid și 
activitatea depusă de dele
gația României la această 
reuniune. Comitetul Poli
tic Executiv a indicat să 

se intensifice acțiunile cons
tructive întreprinse de de. 
legația noastră împreună 
cu celelalte state, pentru 
impunerea unui curs mai 
pozitiv acestei reuniuni, în 
vederea încheierii ei cu re
zultate cît mai bune pe li
nia înfăptuirii ca Un tot 
unitar, a Actului final de 
la Helsinki, a dezvoltării 
colaborării pe diverse pla
nuri între țările participan
te. Pe primul plan trebuie 
puse eforturile consacrate 
cauzei dez,armării — năzu
ință vitală a tuturor po. 
poarelor de pe continentul 
nostru și din întreaga lu
me, condiție esențială a în
făptuirii politicii de des
tindere și colaborare și a 
stabilității economice și 
politice internaționale, a 
dezvoltării independente a 
tuturor popoarelor pe ca
lea progresului și civiliza
ției. în acest sens, o im
portanță deosebită ar avea 
realizarea de progrese pe 
calea pregătirii și ținerii 
unei conferințe consacrate 
întăririi încrederii și dezan
gajării militare pe conti
nentul european. Comite
tul Politic Eecutiv a tra
sat, de asemenea, sarcină 
delegației române să mili
teze activ pentru a se tre
ce Ia începerea redactării 
documentelor în probleme
le politice, economice și u- 
manitare în care se contu
rează un consens între ță
rile participante Ia reuni
une, făcîndu-se totul pen
tru încheierea cu rezultate 
concrete a acestei impor
tante manifestări, căreia îi 
revine Un rol deosebit în 
actualele împrejurări inter
naționale, în oprirea în
cordării și continuarea 
cursului spre destindere, 
colaborare și pace între 
Popoarele din Europa și 
de pe întreaga planetă.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a pre
zentat o informare cu pri
vire la vizita de prietenie 
exectuaiă în țara noastră,, 
în zilele de 1 și 2 februarie 
1981, de tovarășul Țvietin 
Miatovici, președintele 
Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugosla
via, împreună cu tovarășii 
Stane Dolanț, membru al 
Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, și 
Iosip Vrhoveț, secretar fe
deral pentru afacerile ex
terne al R.S.F. Iugoslavia.

Comitetul Politic Exe
cutiv a aprobat intru to
tul și a dat o înaltă apre
ciere rezultatelor fructuoa
se ale noului dialog la ni
vel înalt româno-iugoslav, 
care se înscrie organic pe 
linia unei fertile tradiții 
întemeiate prin contactele 
frecvente dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito.

Convorbirile oficiale ro_ 
mânp-iUgoslave, desfășura, 
te într.o atmosferă de cal
dă pri etenie, de încredere 
și înțelegere mutuală, au 
pus în evidență faptul că 
relațiile dintre Partidul Co
munist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugosla
via, dintre România și Iu

goslavia se dezvoltă cu 
succes în toate domeniile, 
în spiritul Declarației co
mune și al celorlalte do
cumente și înțelegeri a. 
dop ta te împreună la Bel
grad, în 1980, pe baza prin
cipiilor respectării inde
pendenței și suveranității 
naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avan
tajului reciproc. S-a dat 
o apreciere pozitivă acti
vității desfășurate de gu
vernele, organele și organi
zațiile economice ale ce
lor două țări care au sta
bilit măsurile practice pen
tru realizarea Și depășirea 
volumului de schimburi 
comerciale în cincinalul 
1981—1985,. precum și a 
volumului important al 
schimburilor de mărfuri 
prevăzut prin protocolul 
comercial pe anul 1981.

Comitetul Politic Exe
cutiv a subliniat importan
ța reafirmării dorinței ce
lor două țări de a ampli, 
fica și intensifica dialogul 
politic, conlucrarea pe 
multiple planuri, de a 
promova colaborarea atît 
pe plan bilateral, cît și în 
sfera vieții internaționale. 
A fost exprimată convin
gerea că noile măsuri sta
bilite cu acest prilej vor 
impulsiona dezvoltarea în 
continuare a relațiilor și 
schimburilor economice 
dintre România și Iugosla
via, vor duce Ia înfăptuirea 
mai rapidă a obiectivelor 
stabilite.

Comitetul Politic Exe. 
cutiv a subliniat, de ase
menea, importanța deose
bită a schimburilor de pă
reri româno-iugoslave în 
probleme ale actualității 
politice internaționale. A 
fost evidențiată hotărî- 
rea României și Iu
goslaviei de a întări con
lucrarea pe plan extern, 
pentru a_și aduce în con
tinuare contribuția la e. 
forturile generale pentru 
depășirea tensiunii din via
ța internațională, însănăto
șirea climatului politic 
mondial, pentru reluarea și 
continuarea cursului des
tinderii, soluționarea, ex
clusiv pe cale pașnică, 
prin tratative, a tuturor 
stărilor de încordare și 
conflict existente în dife
rite regiuni ale globului, 
pentru o politică bazată pe 
deplina egalitate în drep. 
turi, respectul independen
ței și suveranității națio
nale, neamestecul în tre
burile interne, nerecurge- 
rea Ia forță și la amenin
țarea cu folosirea forței, 
pentru asigurarea dreptu
lui sacru, inalienabil al 
fiecărui popor de a fi stă- 
pîn pe destinele șale-

S-a relevat importanța 
pe care o acordă cele do. 
uă țări edificării securită
ții europene și, în acest 
context, bunei desfășurări 
a reuniunii de Ia Madrid, 
pentru ca aceasta să se în
cheie cu rezultate cît mai 
rodnice care să impulsio
neze înfăptuirea angaja
mentelor asumate la Hel
sinki, să ducă la măsuri 
concrete privind dezanga
jarea militară și dezarma
rea în Europa. A fost a_ 
preciată reafirmarea voin
ței celor două țări de a 
milita in continuare pen
tru transformarea Balcani
lor într-o zonă a cooperă
rii multilaterale, înțelegerii 
și bunei vecinătăți.

Comitetul Politic Exe
cutiv a evidențiat, în ace
lași timp, importanța pe 
care România și Iugoslavia 
o acordă încetării cursei 
înarmări’or. opririi ampla
sării și dezvoltării de noi 
rachete nucleare și îo ge. 
neral, de noi arme îp Euro

pa și in lume, trecerii la 
măsuri practice, eficiente, 
de dezarmare, și în primul 
rînd de dezarmare nucle
ară, reducerii bugetelor 
militare a forțelor armate 
și a armamentelor.

S_a apreciat de aseme
nea, importanța acordată 
de țările noastre partici
pării active a țărilor mici 
și mijlocii, a țărilor neali
niate, ]a viața internațio
nală, în promovarea și în
tărirea păcii, progresului, 
independenței, colaborării 
egale î.n drepturi în lupta 
pentru lichidarea subdez
voltării, pentru edificarea 
noii ordini economice in
ternaționale.

O deosebită apreciere s-a 
dat hotărîrii celor două 
partide de a dezvolta în 
continuare colaborarea cu 
toate partidele comuniste, 
socialiste și sociajl-demo- 
crate, cu toate forțele pro
gresiste, în lupta pentru li
bertate, independență, de
mocrație și progres, pen
tru triumful cauzei socia
lismului ,al păcii și coo
perării între popoare.

Aprobînd în unanimitate 
înțelegerile și concluziile 
la care s_a ajuns cu pri
lejul vizitei, Comitetul Po
litic Executiv a stabilit 
măsuri pentru aplicarea 
lor în viață, pentru dez
voltarea tot mai intensă a 
colaborării dintre țările, 
partidele și popoarele noas
tre vecine și prietene.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a informat, de 

asemenea, despre vizita ofi
cială de prietenie pe ca
re a efectuat-o în țara 
noastră, între 5 și 7 fe
bruarie, tovarășul Hafez 
Al-Assad, secretar general 
al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Re
publicii Arabe Siriene,

Comitetul Politic Exe
cutiv și.a manifestat de
plina aprobare și a dat o 
deosebită apreciere rezul
tatelor bogate ale convor
birilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hafez 
Al-Assad, care și-au găsit 
o pregnantă expresie 
Declarația comună 
no-siriană, semnată 
doi conducători de 
și de stat.

Comitetul Politic 
cutiv a relevat că actualul 
dialog Ia nivel înalt, des
fășurat într.o atmosferă 
cordială, prietenească, de 
stimă și înțelegere recipro
că, s-a înscris ca o nouță 
și remarcabilă contribuție 
la evoluția ascendentă a 
relațiilor bilaterale, con
ferind, în ' continuare, du
rabilitate, stabilitate și di
namism raporturilor strîn- 
se de colaborare existente 
între partidele, țările și 
popoarele noastre. A fost 
scoasă în relief însemnă
tatea înțelegerilor conve
nite privind extinderea, în 
ritm susținut, a colaborării 
dintre cele două țări î,n 
producția industrială, agri
colă și în transporturi, i_ 
dentificarea 
biective 
precum 

negocierilor 
inițierea 
pentru elaborarea u- 

program de cooperare 
pentru anii

în 
româ_ 
de cei 
partid

Exe-

de noi o- 
cooperare, 

intensifica, 
în curs 

de trata

de 
Șî

rea 
Și 
tive 
nui 
economică 
1981—1985, corespunzător 
planurilor 
dezvoltare 
această perioadă, in Româ
nia și Siria. S_a apreciat, 
de asemenea, hotărirea de 
a amplifica legăturile între 
organizațiile de masă și 
obștești pe tărîmul științei, 
învățămî.ntului, culturii și 
în alte sectoare de activi
tate.

Totodată, a fost relevată 
semnificația măsurilor sta
bilite cu privire la întări-

cincinale de 
în vigoare, în 

e_ 
din

rea conlucrării d ntre Parti
dul Comunist Român și 
Partidul Baas Arab Socia
list — prin sporirea con
tactelor directe și a schim
burilor de experiență în 
domeniul construcției 
conomice și sociale 
cele două țări.

Comitetul Politic Exe
cutiv a evidențiat impor
tanța schimbului de opi
nii între președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-As
sad privind evoluția vieții 
politice mondiale, reafir
mării voinței Româniej și 
Siriei de a acționa în con
tinuare pentru depășirea 
tensiunii, pentru reluarea 
și întărirea cursului des
tinderii, soluționarea pe 
cale politică, prin tratati
ve, a stărilor de încordare 
și război, a tuturor proble
melor litigioase.

în legătură cu situația 
din Orientul Mijlociu, Co
mitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere 
sublinierii făcute'în ca
drul convorbirilor de a se 
acționa cu toată hotărîrea 
pentru a se ajunge Ia o 
soluție globală, justă și 
durabilă, a conflictului din 
zonă, pe baza retragerii 
Israelului din teritoriile a_ 
rabe ocupate în urma răz
boiului din 1967, inclusiv 
din Ierusalimul arab, a 
rezolvării problemei popo
rului palestinian — inclu
siv a dreptului său la au
todeterminare și constitu
irea unui stat propriu, in
dependent — și, totodată, 
a asigurării dezvoltării li
tere și suverane a tuturor 
statelor din regiune.

Comitetul Politic Exe
cutiv a relevat importanța 
pe care România și Siria 
o acordă edificării securi
tății în Europa, necesității 
ca reuniunea de la Madrid 
să se încheie cu rezultate 
bune, pentru a se da un 
nou impuls transpunerii în 
fapt a prevederilor Actului 
final de Ia Helsinki, pen
tru a se trece la măsuri 

concrete t’e 'eofngîjare mi
litară și la convocarea u- 
nei conferințe pentru dez
armare în Europa, care ar 
avea efecte pozitive pen-
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FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : O să fiu cu
minte, bunicule; Repu
blica : Bilet de întoar
cere ; Unirea: Cuscrii.

PETRILA; Solo Sun
ny.
LONEA: Pri tenii mei, 
indienii.

VULCAN —- Luceafă
rul : Proba focului și 
apei; Muncitoresc : 
Detașament cu misiune 
specială. 

cu sediul în orașul Vulcan, strada Republicii 
nr. 75, încadrează muncitori (bărbați) în 
cadrul biroului aprovizionare — desfacere, 
după cum urmează :

— două posturi primitor-distribuitor
— trei posturi manipulanți 
încadrarea și retribuția conform Legii

12/1971 și Legii 57/1974.
Relații suplimentare la sediul întreprin

derii, birou! personal sau telefon 70741.

tru asigurarea și consoli
darea păcii în întreaga 
lume. Cei do; președinți 
s-au pronunțat în favoa
rea unor acțiuni mai ferme 
pentru încetarea cursei 

înarmărilor, oprirea ampla
sării și dezvoltării de noi 
rachete nucleare și, în ge
neral, de noi arme în Eu
ropa și în lume, pentru 
adoptarea de măsuri prac
tice, eficiente, de dezar
mare, și, î,n primul rînd, 
de dezarmare nucleară.

A fost evidențiată ma
rea însemnătate pe care 
România și Siria o atri
buie lichidării subdezvoltă
rii și instaurării unei noi or
dini economice internațio
nale, întemeiată pe egali- 
litate și echitate, care să 
favorizeze progresul mai 
rapid al tuturor țărilor, și, 
îndeosebi, al celor rămase 
în urmă, să asigure dez
voltarea Și stabilitatea eco
nomiei mondiale.

Comitetul Politic Exe
cutiv a subliniat cu sa
tisfacție faptul că pre
ședinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad au re
afirmat hotărîrea României 
niei și Siriei de a acționa 
pentru împiedicarea agra
vării situației internaționa
le, pentru reluarea și con
tinuarea cursului spre des
tindere -Și largă colaborare 
între țări, pentru partici
parea activă, în condiții 
de de»lină egalitate, a tu
turor statelor Ia soluțio
narea problemelor comple
xe ale contemporaneității, 
pentru triumful cauzei pă
cii, progresului și coope
rării în lume.

Comitetul Politic Exe
cutiv a aprobat în unani
mitate documentele și în
țelegerile convenite cu 
prilejul vizitei, al convorbi
rilor la nivel înalt, și a 
stabilit măsuri pentru 
transpunerea lor în viață, 
pentru dezvoltarea tot mai 
puternică a colaborării 
prietenești româno.siriene.

Comitetul Politic Exe
cutiv, a rezolvat, de ase
menea, probleme cudbnte 
ale activității de p [rtid 
și de stat.

LUPENI — Cultural s 
Fetița și calul; Munci
toresc: Drapelul rupt.

TV
16,00 Telex. 16,05 Tele- 
ș’eoală. 16,30 Tragerea 
pronoexpres. 16,40 Volei 
feminin. 17,35 Mult e 
dulce și frumoasă lim
ba ce-o vorbim. 18,00 
Exigențe actuale în a_ 
profundarea documen
telor de partid. 18,25 
Almanah
18,50 1001 de seri. 19,00 
Telejurnal. 19,20 Actua
litatea economică., 20,00 
Reportaj ’81. 20,30 Tea
tru TV. „Romeo și Ju- 
lieta“.' 22,05 Telejurnal.
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