
comuna 
a Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român 
și a Consiliului Suprem al 

Dezvoltării Economice 
și Sociale

secretari ai comitetelor 
județene de partid, cadre 
din ministere, instituții 
centrale și organizații de 
masă, redactori șefi 
presei centrale, care 
sînt membri ai C.C. 
P.C.R.

Au luat cuvîntul tova
rășii Eva Feder, Gheorghe 
Cilibiu, Leonard Constan
tin, Ion Popescu. Radu 
Bălan, Ferdinand Nagy și 
Ion Stoian.

In cuvîntul lor, vorbito
rii au subliniat succesele 
de seamă obținute anul 
trecut în industrie, rezul
tatele pozitive din agri
cultură, realizările însem
nate dobîndite Ân toate 
domeniile de activitate, 
relevând că, în condițiile' 
grele ale anului 1981 — 
cînd, datorită accentuării 
crizei eeonomiee 
și energetice mondia
le, multe țări și-au 
restrîns activitatea pro
ductivă — . patria noas
tră a străbătut o etapă 
deosebit de importantă în 
înfăptuirea Programului 
de edificare a societății 
socialiste multilateral dez
voltate, a creșterii nivelu
lui de trai al poporului.

Vorbitorii au apreciat, 
totodată, în spirit critic 
și autocritic, că succese
le obținute puteau fi mai 
bune-dacă s-ar fi acționat

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Consiliului 
Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale, 
marți, 9’februarie, a avut 
loc ședința de lucru co
mună a Comitetului Cen
tra] al Partidului Comu
nist Român și a Consiliu
lui Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale.

In unanimitate, a fost 
adoptată următoarea or
dine de zi:

v 1. RaportHl privind rea-. 
Uzarea planului național 
unic de dezvoltare econo
mică și socială pe anul 
1981 și Comunicatul cu 
privire la îndeplinirea 

„planului național unic de 
dezvoltare economico-so- 
cială a Republicii Socia
liste România pe anul 
1981.

2. Raportul cu privire 
la reașezarea și corelarea 
pe principii economice a 
prețurilor produselor a- 
gricole și majorarea pre
țurilor cu amănuntul la 
produsele agroalimentare, 
creșterea retribuției per
sonalului muncitor, a alo
cației de stat pentru co
pii și a pensiilor

La lucrările ședinței de 
lucru comune au partici
pat, ca invitați, primii

/

ai

multe țări

cu mai multă răspundere, 
în toate sectoarele de ac
tivitate, - s-ar fi folosit 
mai bine resursele mate
riale și umane, în vede
rea realizării exemplare 
a tuturor obiectivelor pre
văzute și pentru care e- 
xistau condițiile necesare.

Pornind de la obiecti
vele însuflețitoare ale pla
nului pe acest an, de la 
orientările și exigențele 
formulate de secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
vorbitorii au exprimat 
hotărirea fermă a comu
niștilor, a tuturor oame
nilor muncii, de a acționa 
cu perseverență pentru 
îndeplinirea ritmică și Ia 
toți indicatorii a sarcini
lor de producție pe 1982, 
pentru recuperarea res
tanțelor din anul trecut, 
îndeosebi Ia produsele 
destinate exportului, re
ducerea în continuare a 
importului, pentru lărgi
rea bazei de materii pri
me și energetice, crește
rea productivității și ri
dicarea pe treaptă supe
rioară a efiejenței econo
mice.

Partieipanții la' dezba
teri au subliniat impor-

(Continuare in pag. a 4-a)
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Amplasamente pentru 

noi blocuri
La fel ca toate orașele !

municipiului nostru și Pe- !
troșaniul a cunoscut în ul- !
timii ani importante schim- !
bări edilitare, noul pentru !
civic al orașului începînd !
să prindă, contur. In vede- !
rea creării de noi ampla- X
samente pentru viitoarele X
blocuri, cu apartamente î
confortabile destinate oa- !
menilor muncii de pe a- 
ceste meleaguri minerești 
încă din toamna anului tre
cut au început în zona ve
chiului centru civic, elibe
rările de amplasamente, 
au fost deja turnați primii 
metri cubi de beton ce .     -----
constituie fundația unui 5 ,e stabilizareși inenți ne
modern bloc de locuințe. > e a unor raporturi opti-
In aceste zile a început ! 9s® da nivelul fiecărei
eliberarea amplasamentu- - brigăzi, sector și în final
lui pentru blocul 13 cu 40 . ! Pm întreprindere. . . 
de apartamente cu .2, 3 și “ “ ”” “**
4 camere. Lucrarea va fi 
executată de un colectiv ...... ■
cte constructori conduși de Ș treprinderea minieră Pa-
sing. Ilie Gaja de la "Șan- ! roșenî. Explicația ? Anul
fierul nr. 1 Petroșani al ; .1981 a însemnat pentru a- . 
T.C.H.

nr.

O

roșu
PRObETARl VOATB ȚARI&S, BNIȚI-VA
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În 8 februarieîn 8 februarie
Combinatul minier Valea Jiului 

a extras suplimentar peste 
1300 de tone

Răspunzînd chemării partidului, ur- 
mînd îndemnul secretarului său general 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU de a 
âsigura economiei naționale tot mai 
mult cărbune printr-o mobilizare de 
excepție, minerii Văii Jiului au extras ... ............ .-.r..-
în ziua de 8 februarie o producție su- de plan de 13 000 de tone de cărbune, 
plimentară de 1379 tone, la nivelul coin- F‘ 
binatului minier, obținind, în ziua a- 
mintită cea mai mare producție a anu- februarie mai amintim : Aninoasa 
Iui — peste 34 000 tone de cărbune.

Remarcabile sînt rezultatele obținu- 
te de minerii întreprinderilor din es
tul bazinului carbonifer — Lonea, Pe- 
trila și Dilja — care în 8 februarie au 
extras peste prevederi, împreună, 922 
tone de cărbune, cel mal mare spor de 
producție, față de preliminarul zilei, 
realizîndu-1 minerii de la Pelrila — plus

tară, totalizează un plus pe această lu
nă de 4274 tone de cărbune (cea mai 
mare producție suplimentară din bazin 
pînă la această dată). De lâ începutul 
anului minerii Vulcanului au'acumulat 
un spor de producție față de prevederile
Dintre întreprinderile care și-au depă
șit prevederile de plan ale zilei de 8 

cu 
plus 150 de tone ; Paroșeni — plus 104 

; BărbSteni pluș 33 de tone și U- 
ricani cu plus 209 tone de cărbune- Ul
tima dintre întreprinderile amintite ;* 
extras de la începutul lunii un plus de 
1 700 tone de cărbune pentru cocs, iar 
de la începutul anului plusul depășește 
4 700 de tone. !.

, _ _________ . Rezultatele prezentate sînt realizări
704 tone — cu.458 de tone mai mare care confirmă puternicul atașament al 
decît sarcina suplimentară zilnică sta- minerilor Văii Jiului la politica econo- 
bilită. Minerii de la Vulcan exirăgînd mică a partidului nostru, sînt o dovadă 
peste prevederile de plan ale zilei 616 a dorinței lor fierbinți de a contribui 
tone de cărbune, cu aproape 200 de cu toate fdrțele la cîștigarea independen- 
tone mai mult decit sarcina suplimen- ței energetice a țării.

J

Formațiile de lucru 
de la sectoarele între
prinderii miniere Vul
can. prinlr-o. mobiliza
re exemplară se mențin 
de la începutul anului 
în fruntea întrecerii ba
zinul nostru carboni
fer. Succesele obți
nute pe frontul muncii 
subterane sînt edifica- - 
toate: 13 000 tone de 
cărbune extras supli
mentar față de sarcini
le de plan la zi.

In imagine un grup- 
de mineri Ia ieșirea din 
șut.

Alegeri în organizațiile de partid-----------------------------------5---- ----------------------------

Rolul de conducător 
politic afirmat la cote 
calitative

i -

in

Stabilizarea forței de muncă 
problemă de stringentă actualitate de care 

depinde realizarea planului la cărbune
După cum o .dovedesc 

experiențele pozitive . (și 
cele negative, prin învă
țămintele lor) una din 
căile cele mai eficiente de 
realizare a sarcinilor de ......... 
plan, de a obține rezulta- cauze (chiar dacă nu cea

cest colectiv (dealtfel re
cunoscut pentru hărnicia 
sa) un m i n u s la 
cărbune b r u t ex
tras de peste 25000 de 
tone,. Una din principalele

te bune pe planul orga-

superioare
valorificate, vor face ea noi 
să ocupăm un loc fruntaș 
în întrecerea socialistă'". . 
„In acest an este necesar ' 
să folosim mai judicios u- ■ 
tilajele din dotare, să gos
podărim ca adevărați pro
prietari. producători și be
neficiari întreaga avuție a 
obștei. In această idee do
resc să recomand noului, 
birou să încredințeze 
cu mai multă responsabilii 
tate sarcini concrete fie
cărui comunist, iar în .ca-

■ drul adunărilor generale, 
aceștia să informeze des- 

, pre îndeplinirea sarcinilor 
primite". (Petru Fimișanu) 
„Disciplina rtftmcii. disci
plina tehnologică trebuie 
să înceapă de la noi, de 
la comuniști ; spun acest 
lucru pentru că mai avem 
membri de 
nemoțivate 
b.o.b. nu a 
sură. Noul 
bule să pună un 
mai mare pe întărirea or
dinii și disciplinei, pe ro
lul de conducător politic 
al organizației, pe activi
zarea tuturor comuniștilor,,

Constantin GRAURE

Desfășurată într-o atmos
feră de înaltă ținută mun
citorească, adunarea gene
rală de,partid pentru dare 
de seamă și alegeri a orga
nizației de bază nr. 1 A 
de la mina Aninoasa, a 
făcut bilanțul activității 
organizatorice și politico- 
educative desfășurată de 
la alegeri pînă în prezent. 
Atât darea de seamă cît și 
comuniștii, participanți la 
dezbateri au scos în evi- ■ 
dență unele lipsuri care 
s-au manifestat, în perioa-. 
da analizată privind exer
citarea de către organiza
ția de partid a rolului de 
conducător politic în acti
vitatea productivă. Criti
când stilul și metodele da 
muncă ale b.o.b. . Octavian 
Dumitru, miner șef de bri
gadă, â spus : „Patria are 
nevoie de mai mult căr
bune, de aceea b.o.b. are 
datoria să mobilizeze toți 
comuniștii

: exemplară 
: producție, 

mult 'de 
muncă și 
tineretului. In acest an sec
torul I merge pe calea re
dresării producției. Avem, 
la zi, un plus de peste 6000. 
tone. Asta nu înseamnă că 
am făcut deja totul. In or-, 
ganizâția noastră există 
multe .rezerve care, bine

câțiva „plimbăreți" : Va- ; 
sile Ostaciuc, miner, ve-• 
nit la 7 iunis 1966. Intre! 
1 iulie 1977 și 20 mal 1981 ! 
„strânge" 10 zile concediu! 
fără plată și 126 absențe! 
nemotivate și,-firesc, i se" 
desface (pentru-Aa- cîta • 
oară ?) ‘ *"■’ ’’
muncă ; 
gonetar 
vârâtă

mai importantă, in nici 
un caz de neglijat) a fost 
fluctuația forței de mun-

contractul de • 
Ilie Olteanu, va- ■ 
„reușește” o ade- 
„sarabandă'*: : în- ■ . 

cadrat la 30 iulie 1971, i ■ 
se desface contractul de ; ; 
muncă la 1 iulie 1973 da- â 
torită absențelor nemoti- ■ 
vate. Este . reîncadrat (?!)! 
în 2 aprilie 1976 dar în 8 J 
octombrie 1975 din nou iî

! nizării muncii, o reprezin
ți ța folosirea rațională a _____ _____ _______
! forței de muncă, a perso- că). In 1981 au „venit" la
! naiului existent. Cum?.* LM. ParOșeni 400 ..de
■ Prințr-un proces dinamic muncitori și au plecat 431! 

Și nu puține au fost ca
zurile cînd aceiași oa
meni s-au înscris atît pe. 
lista „intrărilor" cît și pe 
lista „ieșirilor". Ca să nu 
vorbim că foarte multi

sînt bune o dovedește în- ani au venit la LM. Pa- 
roșeni în „vizite'* mai 
mult sau mai puțin s’cur- — _
te, nu șă lucreze. Iată (Continuare în pag. a 2-a) “

■ ..
E41111111 ■ ■ I a 111 S I ■ Ș 11 ■ 11111 ■ 11 11111.

ța folosirea rațională
la înfăptuirea 
a sarcinilor' de 

să .se ocupe mai 
educarea prin 

pentru muncă a

partid care fac 
și față: de care 
luat nici o mă- 
birou ales tre- 

accent

Ca nu totdeauna rezul
tatele la acest capitol sînt cei care în ultimii

loan Alexandru TATAR >

i
(Continuare în pag. a 2-a)
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Termoficarea
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. Autobuzul spre Lonea a 
plecat din Piața Victoriei 

exact la 9,30. Călătorii n-au 
fost prea numeroși așa că 
fiecare a avut posibilitatea 
să ocupe un loc pe scaun. 
La puțin timp, a intrat în 
exercițiul funcțiunii • con- 
troloarea de bilete. La so
licitarea „biletele la con
trol'* au răspuns prompt 
toți călătorii cu excepția 
unei singure persoane. O 
tînără, îmbrăcată elegant 
a „uitat" să cumpere bi
let. Dar cinci a auzit vo
cea controloarei și-a adus 
brusc aminte și. a încercat 
s-o înduplece pe taxatoare 
să-i elibereze unul.

forței de muncă
roșeni (situația este vala
bilă și la alte mine) și... 
pleacă, în scurt timp, mo
tivând că mineritul este... 
peste puterile lor l Cel 
mai elocvent exemplu ni 
l-a oferit vagonetarul Vi
orel Dragomir de la sec
torul II. Luat ia rost pen
tru absențele (nejustifi
cate) din 4, 5, 6 și 7 ia
nuarie, a spus : „De fapt 
și așa plec. Am -aparta
ment la Bîrlad". Atunci 
de ce ați venit ? Nu ca 
să vă stabiliți aici, să 

3, munciți în acest colectiv?

va satisface cerințele populației
instalației a fost -con
firmată în lunile decem
brie 1981 și ianuarie 1982 
cînd uzina electrică și de 
termofieare Paroșeni a a- 
sigurat beneficiarului — 
locuitorilor orașelor Petro
șani și Vulcan 
termic . Ia parametri 
titativi și calitativi 
sari.

— Totuși locuitorii 
lor două orașe, la 1 
lunii ianuarie, au simțit o 
dereglare în livrarea a- 
gentului termic, deregla
re de care a fost sesizată 
și redacția noastră. Care 
este starea de fapt ?

— Este adevărat că

Pentru a afla stadiul lu
crărilor de termofieare ee 
revin energeticienilor de 
la Termocentrala Paro
șeni din programul stabi
lit, cit și clarificarea- unor 

. probleme legate de defec
țiunea apărută la boilere 
ne-am adresat 
termocentralei 
ing, 
nu.

Alexandru

directorului
Paroșeni, 

Aruncutea-

de termofi-instalația
a Văii Jiului intrată 

în funcțiune noiembrie 
1981 — asigură capacita
tea termică, prin transfor
marea turbinei nr. 2 de 50 
MWh, din turbină de con- 
densație în turbină de ter- 
moficare cu priză reglabi
lă. Aceasta satisface ce- 
cesarul de căldură Ia ni
velul orașelor Petroșani 
și Vulcan pentru punctele 
termice existente în aces
te orașe, în condițiile cînd 
temperatura mediului nu 
•coboară sub minus 2—3 
grade. Pentru preluarea 
vîrfului de sarcină termică, 
eînd temperatura coboară 
sub această valoare au 
fost' montate un număr de 
4 boilere alimentate din 
baza de abur a celor 3 gru
puri de 50 MW. Dimen
sionarea corespunzătoare a

care

agentul 
can- 

nece-

ce- 
finele

___ . la 
sfîrșitul lunii" ianuarie au 
apărut- defecțiuni la boi
lerele de vîrf, defecțiuni 
care, așa cum a rezultat 
din analiza făcută de cen
trala noastră, împreună cu 
proiectantul de utilaj din 
București și întreprinde
rea de utilaj tehnologic Bu
zău se datoresc unor defec
țiuni de proiectare și exe
cuție. In baza analizei, și 
de comun acord, s-au sta
bilit măsuri de îmbunătă
țire atît la proiectare cît 
și la execuție. Pînă cînd 
se vor aduce îmbunătățiri 
constructive, I.U.T. Buzău

ne va livra un boiler ur- 
mînd .a fi montat pînă la 
10 februarie, restul de 3 
boilere le vom primi și 
monta ia interval de 10 
zile. Colectivul uzinei mul
țumește întreprinderii de 
construcții și montaj mi
nier pentru sprijinul a- 
eordat în remedierea ope-, 
rătivă a unor deficiențe a* 
părute în instalațiile ter
mice ale Văii Jiului.

— Șî totuși ce asigurări 
puteți da consumatori
lor de energie termică?

— Asigurăm consuma
torii de energie termică, 
că energeticienii de la 
U.E. Paroșeni, ajutați de 
loturile trustului Energo- 
montaj București și șan
tierul de construcții mon
taje energetice Deva (lot 
Paroșeni) vor face tot po
sibilul să ne încadrăm in 
termenele prevăzute pentru 
termoficarea celorlalte o- 
rașe ale Văii Jiului din 
etapa a II-a și bineînțeles 
să asigurăm agentul ter- _ 
mic necesar, actualilor 
consumatori.

Lecția opiniei
publice

Convorbire consemnată de 
Teodor ARVINTE

(Urmare din pag. t)

Dacă dorim să trans
mitem o felicitare, să 
auzim glasul celor dragi 
aflați în alt colț al ță
rii. apelăm la telefon. 
Cu dexteritate, cu com
petență profesională 
centralistele stabilesc o- 
perativ legătura „prin 
fir" cu cele mai înde
părtate colțuri de țară. 
In imagine, un instanta
neu de muncă de la 
centrala Oficiului mu
nicipal de poștă și tele
comunicații din Petro
șani.

— Ați avut destul timp 
pînă acum și încă fără 
probleme, că nu-i aglome
rat autobuzul — a primit 
răspuns.

'Hnăra și eleganta călă
toare, fără bilet, a insistat 
dar zadarnic. Firesc, con- 
troloarea a găsit-o fără bi
let și i-a cerut amenda cu
venită.

Intervenția călătorilor a 
fost promptă :

— De ce n-ai scos bilet, 
tovarășă? Timp ai avut su
ficient s-o faci, aglomera
ție nu e, așa că nu'există 
nici o scuză. Trebuie să 
plătești amenda 1

Tînăra a făcut fețe — 
fețe ceea ce denotă că o- 
pinia publică a avut ecou 
și credem că îi va fi învă
țătură de minte pentru vi
itor. Din această întîmpla- 
re pot trage învățăminte și 
alți amatori de călătorii 
„gratuite" fiindcă oamenii 
cinstiți iau atitudine criti
că indiferent de valoarea 
sumei cu care unii vor să 
frustreze avuția obștii. 
(D.C.)

<

se desface contractul de 
muncă, din același motiv, 
.Povestea" se repetă la 
27 octombrie 1975 (înca
drat) și 19 mai 1977 (des
făcut contractul de mun
că). Apoi în 23 septem
brie 1977 (încadrat) și 3 
august 1978 (plecat). Ulti
ma „escală'*: o are la I.M. 
Paroșeni 
brie 1978 
1981. In 
ultime... - 
Paroșeni, « „agomsțiv - *>.. unuxviți iu acest coiecvivr 
Zile concediu fără plată Răspunsul este însă un
și 49 absențe nemotivate, deva între absurd și... stu- 
Ultimul din listă (și așa pid (!) : „M-am luat după 
i-am „onorat" cu prea , alții !*' Deci, fluctuația 
mult spațiu !), Alexandru 
Music, electrician, este 
mai „modest1*. Revenit 
din armată în 1974 i se 
desface contractul de 
muncă în ■ 14 iulie 1977. 
Este... înțeles, adică re
încadrat (din nevoia de 
meseriași) la 17 decembrie 
același an, dar datorită 
absențelor nemotivate (74 
la număr!) i se desface 
contractul de muncă în 18 
septembrie 1981.

Aceasta ar fi o față a 
aspectelor, care... înne
gresc „portretul** fluctua
ției forței de muncă de 
la I.M. Paroșeni. Care ar 
fi concluzia ? Așa cum 
arăta tovarășul Nicolae- 
Popa, șeful serviciului 
personal al minei, „toți 
acești „voiajori" care se 
perindă de la o întreprin
dere la alta, căutînd nu 
de lucru, ci cum să... sca
pe de lucru, produc pier
deri importante de bani 
și de timp". Am folosit

între 7 noiem- 
și 18 septembrie 
timpul acestei 

vizite la I.M.
a „agonisit*

este în legătură directă 
cu absențele nemotivate. 
Dovadă ? Din cele 431 de 
„Ieșiri**, survenite dih nu
mărul personalului, aproa
pe jumătate (194) au fost 
desfaceri de contract de 
muncă din cauza absențe
lor nemotivate. •

Am fost informați că

t i 
i i I» 
I

nra rost mxormați ca A - 
începfnd de anul trecut 
conducerea minei, hotărî- 
rea e.o.m., a trecut la in
terzicerea reprimirii celor 
cărora li ș-a desfăcut con
tractul de muncă disci
plinar. Cu siguranță că 
această măsură ar 
binevenită cu mult 
te. Ar fi fost spre 
minei. Rezultatele 
fost cu siguranță 

Organizațiile de 
sindicat și U.T.C. 
puțin activă în acest sens) 
pot găsi metodele multi
ple de rezolvare a pro
blemei. Greu, dar nu im
posibil. Pentru că s-a de
monstrat, această plimba
re nu are decît consecin- 

exemplele date pentru a țe nefavorabile asupra 
folosi un argument la a- realizării 
titudinea celor care vin, plan atît cantitativ cît 
se încadrează la BM. Pa-

fi fost | 
înain- | 
binele Ș 
ar fi ! 
altele, | 
partid, i 

(prea ș

sarcinilor de 
ți

calitativ.

s i !

tul lor necesitatea trecerii 
la o nouă calitate și în a- 
cesie domenii de activitate. 
In adunarea generală de 
partid s-a mai evidențiat 
faptul că in ceea ce pri
vește viața de organizație, 
b.o.b., comuniștii, trebuie 
să acționeze mai ferm, cu 
mai multă responsabilitate 
pentru cunoașterea și apli
carea de către toți mem
brii de partid a hotărîri- 
lor de partid și de stat, a 
legilor țării. Adunarea ge
nerală a trasat ca sarcină 
noului birou ales să-și îm
bunătățească stilul și me
todele de muncă, să ia mă
suri-hotărîte de întărire a 
ordinii și disciplinei, de_ 
creștere a rolului de con
ducător politic al organi-

sens în- Care în acest an 
discuțiile individuale să se 
desfășoare la o cotă de e- 
xigență deosebit de înaltă. 
B.O.B. trebuie să determi
ne la toți comuniștii dez
voltarea unui puternic spi
rit critic și autocritic, de 
combatere a neajunsurilor 
atît din viața economică 
cît și din viața de organi- 
zație** (Gheorghe Enache, 
miner).

Referindu-se la acțiunile 
politico-educative organiza
te de b.o.b., la prezența la 
adunările generale, precum 
și la activitatea agitatori
lor, comuniștii Nicolae Că- 
mărășescu, Adrian Pop, 
Ionel Prodan, Gheorghe 
Moraru, Constantin Broas- zației de partid în actîvi- 
că, au subliniat în cuvîn- tatea de producție.

ția unor recente acte nor
mative.

I

I
I
I
I

„SA CUNOAȘTEM și' să 
respectăm legile țării**, es
te genericul unui ciclu de 
acțiuni educative organiza
te ia Casa pionierilor și 
șoimilor patriei din Petri- 
la. Astăzi, la ora 17, pio
nierii și elevii de la Școa
la generală nr. 3 se vor în- 
tilni cu un reprezentant al 
miliției orășenești, care le 
va vorbi despre semnifica-

S-AU RELUAT tradițio
nalele întâlniri sportive 
(biliard și șah) ale pensio
narilor din Petroșani și Lo
nea. Ultima întîlnire, des
fășurată duminică la Lo
nea, a fost cîștigată f 
gazde (biliard: 7—0 ; șah: 
7,5—7,5). Cei mai buni ju
cători au fost Szolga, Nida, 
Dobre, Urs, Vesa, Costin 
(biliard); Line, Dăniiă, 
Vesa, Urs, Galîg, Cioară 
(șah).

Cu puțin timp în urmă 
(nu sînt nici măcar trei 
săptămînl de atunci) la 
Petroșani, într-o parte a 
fostului cinematograf „Re
publica"' (cinematograf 
închis, precum se știe, 
din cauza condițiilor pre
care în care a ajuns sala 
de spectacol, nemaîeores- 
punzînd funcției cultural- 
educative pe care o are 
filmul) s-au instalat ci- 
teva. jocuri mecanice. 
Toată amenajarea a fost 
efectuată de întreprinde
rea de agrement și pres
tații industriale ■ pentru - 
turism, filiala' Mangalia, . 
în baza unui contract cu 
clubul sportiv „Jiui", așa 
cum ‘ne spunea casierul 
Constantin Lasou. Și în 
atmosfera de semiobscu
ritate, în permanentul, 
obsedantul țăcănit al di
verselor aparate sa perin
dă zilnic, între orele 10,30 
— 20,30, sute și sute de 
oameni. Mulți dintre ei 
sînt tineri și ar trebui să 
se afle nu acolo, ci la 
muncă. Iar a învăța, pen
tru elevi, este muncă. 
Am efectuat, împreună . cei ce, 
cu o echipă de la Co
mitetul municipal al 
U.TG. și miliție, o vizită 
la aceste jocuri mecani
ce a căror tentație este

fără acoperire, fiind sim
plă curiozitate.

Și, în acest spațiu, în 
care numai de educație 
nu se poate vorbi, am 
întîlnit mulți elevi, din 
școlile generale sau licee. 
Unii afirmau că aveau 
cursuri după-amiazfi (era

cu care școlile și părinții 
se mîndresc.

In astfel de împrejurări, 
in atmosfera acestor 
jocuri așa-zis distracti
ve se deprind nu numai 
obrăznicia, impertinența 
sau obiceiuri necopilă
rești. Așa cum făceau re-

clasă, interdicția de a 
frecventa jocurile meca
nice, iar profesorii efec
tuează, zilnic, controale. 
De reținut este și un alt 
aspect: în toate unitățile

Jocurile mecanice sau un 
sistem de pierdut timpul

vineri, 29 ianuarie) — 
cum au spus Sorin Oltea- 
nu, Ion Leancă, Marian 
Aurelian și > Remus Căl- 
dărar, toți 
lX-a B și 
industrial
— iar alții zicîntl cu sin- Tot pe acolo se învîrtea 
ceritate, în limbajul șco
larilor că au chiulit de 
la ore (ca Șeulean Ma
rian din clasa a IX-a A 
de la același liceu). In
tr-o astfel de situație ne 
întrebăm, și nu numai 
noi: dintre care elevi 
fac parte chiulangiii și 

avînd cursuri du- 
pă-amiază, stau diminea
ța pe străzi sau la mati- 
neele cinematografelor ?
In nici un caz dintre cei

în clasele a 
D la Liceul 

din Petroșani

trași îîngă un aparat, pla
sat în cel mai întunecos 
colț, elevii Dinu Ștefan 
și Ludnai Mihai din cla
sa a VlII-a D a Școlii 
generale nr. 6 Petroșani, 
trăgînd alene din țigări.

și Pppa Grîgore, și el e- 
lev, tot în clasa a VIII-a 
dar Ia Școala generală 
nt. 4 Petroșani, aflat de 
mai multă vreme, pentru 
năravurile Iui, în atenția 
lucrătorilor de miliție. 
Ducîndu-1 spre școală, ne 
spunea ba că a fost la două 
ore, ba că-i bolnav și a 
fost după medicamente. 
Directoarea școlii, trimi- 
țîndu-1 la cursuri ne-a in
format că li s-a comuni
cat elevilor, în fiecare

de învățămînt diversifi,.-^ ‘ 
carea metodelor de in
struire, munca individua
lă cu elevii, pe grupe sau 
subgrupe este o acțiune 
în care s-au obțin ut rezul
tate bune; trebuie să se 
aplice aceleași metode și 
în educație, acordî-idu-se 
mult mai multă atenție 
așa-numiților elevi-pro- 
blemă, care nu strălucesc 
nici la învățătură.

De fapt la arest inge
nios sistem de pierdut 
timpul, astfel ar putea 
suna una din ■ posibilele 
definiții ale jocurilor me
canice, nimeni nu te tra. 
ge de m înecă să le treci 
pragul, nu ești obligat să 
intri. Este adevărat, 
tot atît de adevărat e 
o obligație morală ca 
fel de amenajări _
cesare. poate, și ele 
ansamblul mijloacelor dis. 
tractive, dar nu pentru 
copil — să fie făcute în 
spații care să ofere o at
mosferă decentă, civiliza
tă, chiar și educativă ’

dar 
că-i 
ast-
ne- 
în

Ii bariu SPATARU

O REZOLVARE urgentă luării campionatului, fot- 
se așteaptă în cazul auto- baliștii de la Jiul Petroșani 
macafalei ce aparține 
I.M.C. Bîrcea și se află pe 
drumul național Lupeni — 
Uricani. Utilajul este mon
tat pe marginea șoselei și, 
contrar normelor de pro
tecție a muncii, lucrează 

de țu brațul pe deasupra au
tovehiculelor care, circulă
în acea zonă.

susțin în această săptămî- 
nă trei meciuri în depla
sare • astăzi (ora 15) cu
U.T.A.; sîmbătă cu ,JS4e- S.S.H. 
talurgistul" Cugir; dumi
nică, la Sebeș, cu divizio
nara C „Șurianul*'. Scopul 
acestor îritîlnîri este pre
gătirea fizică a jucătorilor 
și definitivarea lotului.

ailor muncii se află două 
taximetre; Pot fi solicitate 
la telefonul 42801.

VEȘTI DE LA ECHIPA
„JIUL" Continuîndti-și 

•programul în vederea re*-

A.U.TX. PETROȘANI 
ne-a informat că în timpul 
nopții la dispoziția oame-

RENOVĂRI. La clubul
Vulcan au început 

lucrările de reamenajare, 
reparații și igienizare. Tot
odată vor fi înnoite mate
rialele de propagandă au- 
dio-vizuală și de practică 
culturală, toate pentru ca 
acest edificiu să răspundă 
cît mai bine cerințelor oa
menilor muncii din secție

de petrecere a timpului li
ber. Urinează, de, aseme
nea, pe măsură ce timpul 
va permite, să fie reame- 
najat terenul sportiv din 
vecinătatea clubului.

Rubrică realizată de
S. TlBERIU
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r Informatica — element cu rol sporit
in conducerea activității miniere

Adunări generale ale reprezentanților oamenilor muncii
LARG FORUM DEMOCRATIC DE AFIRMARE

A AUTOCONDUCERIi MUNCITOREȘTI

Activitatea din domeniul 
informaticii, element defi
nitoriu în ansamblul preo
cupărilor de perfecționare 
a activității de conducere 
o prilejuit colectivului -Cen
trului de calcul electronic 
Petroșani o analiză apro
fundată, raportată la sar
cinile deosebite ce revin 
mineritului Văii Jiului în 
dezvoltarea ți moderniza
rea capacităților de pro
ducție. în sporirea rapidă 
a extracției de -cărbune.

Cu deplin temei s-a 
apreciat că în abordarea 
somonilor sporite ații sub 
aspect cantitativ cît și al 
complexității lucrărilor, din 
«cest an. se pornește de 
ta baza bună pe care © 
constituie realizările anului 
precedent, care cu confir
mat potențialul de concep
ție tehnică alcolectivului 
de in formațicieni ai cen
trului, Este semnificativă 
în acest sens depășirea cu 
7,4 ta sută a prestației de 
servicii, implementare și 
exploatare a sistemelor In
formatice, precum și proiec
tarea unor sisteme infor
matice pentru întreprinderi
le miniere Paroșeni, Uve- 
zeni, Vulcan,
C.M.V.J, și alte „unități.

X - •

Deși bilanțul anului 1931 
se prezintă favorabil 1a 
întregul ansamblu de indi
catori, totuși dezbaterile 
purtate ou reliefat sarci

nile considerabil sporite din 
acest an. exigențele care 
derivă din creșterea cu 
27A la sută a. prestărilor 
de servicii ți îndeosebi, 
creșterea preocupărilor în 
ceea ce privește optimiza
rea proceselor tehnologice. 
In emul 1982 *a fi atinsă 
pentru prima dotă capaci
tatea proiectată a tehnicii 
de caicul din dotare, iar 
așa cum sublinia mg. tu- 
dovic Feieș, directorul cen
trului, .preocupările colecti
vului vor urmări realizarea 
sistemelor informatice pen
tru conducerea unităților 
miniere și vor fi abordate 
probleme legate de utiliza
rea calculatoarelor de pro
ces, fapt ce va situa ma
joritatea aplicațiilor în do
meniul conducerii produc
ției".

Pornind de la aceste ce
rințe, participanții la dez
bateri au reliefat o serie 
de modalități pentru conti
nua îmbunătățire a activi- 
ții desfășurate., Matema-

ti„cianul Vasile Torța punea 
în evidență un element de
terminant în activitatea 
din informatică atunci cînd 
sublinia cerința realizării 
unei cit mai strînse colabo
rări cu unitățile producti
ve, atit în vederea unei 
documentări riguroase cît 
și pentru optimizarea pro
iectării sistemelor cu lua
re în considerație a tutu
ror parametrilor actuali șt 
de perspectiva ai fluxuri
lor tehnologice,

O însemnătate deosebi
tă o are și creșterea efi
cienței activităților din do
meniul informaticii, spori-' 
rea capacității de cuprin
dere a problematicii teh- , 
nîco-economîce a bazinu
lui. In acest scop, un e- 
fect favorabil îl poate avea 

• organizarea superioară a 
propriei activități, respecta
rea riguroasă a disciplinei 
în muncă (ing. Ariana Ro- 
tunjanu), precum și întreți- 

. nerea și exploatarea co
rectă a dotării tehnice - 
penibile (ing. Gheorghe Ră- 
cășan). De asemenea, în 
perspectiva situării Ia un 
nivel superior a activități
lor de informatică crește

dis-

importanța și semnificația 
perfecționării pregătirii ca
drelor, a utilizării optime 
a potențialului de concep
ție tehnică disponibil. Asi
gurarea posibilităților de 
documentare în ceea ce 
privește realizările in do
meniul informaticii pe plan 
național {matematician Ra
du Pantel+mon) și acorda
rea atenției cuvenite omo
genizării tuturor colective
lor de lucru (matematician 
Marcela Anderco) constituie 
modolități ale continuei '
perfecționări a pregătirii 
profesionale a componen- 
ților acestui tînăr colectiv 
de muncă.

. Co o sinteză a dezbate
rilor măsurile adoptate de 
adunarea generală ilustrea
ză hotărirea înformoticie- 
nilor de la Centrul de cal
cul electronic al C.M.V.J. 
de a-și onora în bune con
diții sarcinile ce le revin 
în acest an care semnifică 
creșterea aportului informa
ticii la perfecționarea con
ducerii proceselor tehnolo
gice din mineritul Văii Jiu-

superiaară
a masei lemnoase impune 

preocupări sporite din partea 
întregului colectiv

Adunarea reprezentanți-
' i de

0 unitate tînără pe drumul
maturizării economice

După cum sublinia darea
Add seamă prezentată de 

consiliul oamenilor muncii 
de la I.A.C.C.V.J, activita
tea economică a întreprin
derii pe anul 1961v a fost 
pozitivă, desfacerea re- 
alizîndu-se îp proporție de 
128 la sută. Această cifră 
înglobează munca harnice
lor femei ce-și desfășoară 
activitatea la cantinele din 
Valea Jiului și care, au 

servit, în cursul anului tre
cut, 5 127 261 mese calde 
minerilor și abunaților, cu 
136 mii mai mult decit în 
anul precedent. A fost rea
lizat și depășit planul -de 
beneficii, iar gospodăriile 
anexe de pe lingă cantine 
au furnizat acestora 32 to
ne carne de porc. Bilan
țul făcut de adunare ates
tă rentabilitatea activității 
și garantează obținerea în 
viitor a unor rezultate su
perioare. Anul ’81 a mar
cat o creștere nu numai 

„ cantitativă, dar și calitati
vă în procesul preparării 
hranei, prin intrarea în 
funcțiune a celor trei can
tine noi la Vulcan, Lupeni 
și Petrila, expresie a grijii 
partidului și statului nos
tru pentru minerii Văii Ji
ului. Cu toate capriciile 
toamnei trecute, aceste u- 
nitfiți moderne au intrat în 
iarnă cu „cămările" pline 
care asigură realizarea me
niurilor pînă la noua re
coltă. In urma unui pro
gram de măsuri adoptat de 
c.o.m. în acest sens, 
cut și efectivul de 
le din gospodăriile 
Dacă la începutul 
trecut, crescătoriile
rau 471 de porcine, la sfîr- 
șjtal anului numărul aces
tora a crescut la 702 cape
te, avînd în vedere și sa
crificiile avute în cursul a-
BUlui.

a eres- 
antaia- 
anexe. 
anului 
numă-

In cadru! dezbaterilor, 
eantabilul șef ai întreprin
derii,' Mircea Mărgăritoiu 
a arătat că, prin intrarea 
în producție a noilor can
tine, s-a creat cadrul favo
rabil pentru trecerea la a- 
provizionarea centralizată, 
proces care va contribui la 
folosirea mai rațională și 
eficientă a mijloacelor de 
transport.

Șeful cantinei Vulcan — 
Paroșeni, Gheorghe Ena- 
c-he, ,a subliniat necesitatea 
ridicării necontenite a pre
gătirii profesionale a per
sonalului din noile unități, 
dotate cu utilaj tehnologic 
modern. Ținuta personalu
lui muncitor, atitudinea 
plină de Solicitudine față 
de beneficiari și calitatea 
activității generale din 
cantine va trebui să con
stituie criteriul principal în 
întrecerea socialistă. Pen
tru a veni în întîmpinarea 
consumatorilor, în ceea ce 
privește preferințele culi
nare, vorbitorul a propus 
întocmirea unor rețetare 
care să cuprindă feluri de 
mîneăruri specifice canti
nelor minerești și să co
respundă normelor de nu
triție modernă, consisten
tă, diversificată și -pe pla
cul tuturor.

Ceilalți participanți la 
discuții au accentuat nece
sitatea întăririi continue a 
disciplinei în muncă, che
zășia tuturor succeselor e- 
conomice, dezvoltării inte
resului la fiecare ’ om al 
muncii de la cantinele mi
niere . și căminele de nefa- 
miliști pentru valorificarea 
superioară a fondului de 
timp și folosirea eu simț 

. de răspundere a instalații
lor și a celorlalte bunuri 

dotare.
lor 
din

T. KARPATIAN
■ *

B. MIHAI

La bucătăria noii cantine a minerilor de la l.M. 
Petrila, tina din cele mai mari unități aparținind 
LAXX.VJ, Petroșani, se pregătesc și servesc zilnic 
peste 6 500 porții de mincare. 1

lor oamenilor muncii 
la U.F-E.T. Pefroșani a a- 
nalizat cu deosebită 
pundere modul în 
membrii consiliului oame
nilor muncii au acționat 
pentru valorificarea su
perioară a masei lemnoa
se. Ca urmare a efortului 
depus de întregul co
lectiv au fost puse în 
circuitul economic 238,5 
mii mc masă lemnoasa din 
care 33,3 mii mc rușinoase. 
Darea de seamă, discuțiile 
purtate au evidențiat și u- 
nele carențe fit modul de 
organizare a procesului de 
producție, în adoptarea no
ilor tehnologii de lucru, în . 
special 
laț iilor de transport cu ca
blu, la concentrarea, lucru
lui în mai puține puncte, 
pentru 'o folosire mai ju
dicioasă a forței de mun
că, utilizarea mai bună a 
dotării tehnice de care dis
pune U.F.E.T-ul. Urmare 
a acestor neajunsuri, pro
ducția netă a fost realiza
tă doar în procent de 87,6 
la sută, iar producția mar
fă în proporție de 93,1 Ja 
sută.
.Participanți! la discuții . 

Ion Stancau, Gh. Tudo- 
rache, Ion Ivașcu, Gheor
ghe Beteringhe, Nicolae 
Georgi, loan Ulici, Ion Bu- 
liga și Romulus Gațiu au 
subliniat 
1981 este 
produsele 
tului sînt 
procent de 73.1a sută, pen
tru care unitatea a plătit 
penalizări silvice și dobînzi 
bancare în valoare de 890 
mii lei. Efortul făcut de 
forestierii de la sectorul 
Cîmpu lui Neag în redu
cerea cheltuielilor materia
le care a condus la o eco-

5-&S-
care

Ja extinderea insta

urai puține puncte,

faptul că anul 
primul an cînd 
destinate expor- 
realizate doar în

nomie de 32 000 lei pe u- 
nitate nu s-a conjugat eu 
cele ale forestierilor de la 
Lor ta, Iscroni și Lupeni. 
Beferindu-«e la modul cum 
se gospodăresc fondurile fi
xe și celelalte materiale 
ing. Iovu Todoni, șeful sec
torului Cîmpu lui jjeag a- 
răta: „Am obținut rezultate 
bune la exploatarea masei 
lemnoase. Nu sîntem însă 
mulțumiți de calitatea pie
selor de schimb. Consu
mam mai mult decît nece
sarul programat, . Din a- 
ceastfi cauză nu am putut 
folosi toate utilajele din 
dotare. In parchetele noas
tre sînt circa 20 mii mc 
masă lemnoasă duhorită 
de vînt. Dacă nu o scoatem 
urgent se va degrada și e- 
ronomia națională va pier
de o cantitate de masă 
lemnoasă. 'Pentru aceasta 
solicităm dotarea cu trei 
tractoare TAF, cablu de o- 
țel și acuntu'.afoare .pentru 
pornirea automată a utila
jelor, cit și dotarea: atelie
rului Iscroni eu mașini- 
unelte corespunzătoare în 
vederea repunerii operati
ve. . în circuitul productiv 
a utilajelor aduse la revi
zii șl reparații".

Grija pentru soarta ce* 
lor 1 200 mc masă lemnoa
să, sarcină zilnică a fores
tierilor din Vale, cerințele 
realizării integrale a sarci
nilor de export, solicită e- 
forturi de organizare și 
participare mai activă a 
tuturor membrilor consiliu
lui oamenilor muncii re
partizați pe parchetele fo
restiere, o activitate mai 

’ susținută pentru înlătura
rea fluctuației, folosirea e- 
ficientă a utilajelor din do
tare.

.. A, Ț.EOBOR
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Adunarea generală a oa
menilor muncii de la 
I.C.S.A., și A.P. Petroșani 
s-a desfășurat sub semnul 
exigențelor care trebuie 
să caracterizeze activitatea 
tuturor lucrătorilor din co
merț. Din darea de seamă 
prezentată în fața repre

zentanților oamenilor mun
cii a reieșit că c.o.m. a 
desfășurat o activitate bu
nă, ținînd cont de greută
țile cu care s-a confrun
tat. O parte din furnizo
rii locali/ nu au livrat ri
nele mărfuri la nivelul 
contractelor care au fost 
încheiate, rămînînd datori 
eu produse în valoare de 
21 milioane lei. Pen
tru a putea acoperi a- 
eeastă valoare c.oim. a cău
tat furnizori în țară, de Ia 
care s-au adus mărfuri în 
valoare de aproape 16 
lioane lei prin relații 
recte. De asemenea.

„Ne vom respecta

asumate

mi- 
di- 

fn
sectorul de alimentație

publică au fost luate mă
suri pentru creșterea vân
zărilor de preparate cq- 
linare, în detrimentul bău
turilor alcoolice. Progra
mele - de' funcționare a 
unităților au fost adaptate 
cerințelor populației, a- 
vîndu-se în vedere in ace
lași. timp și folosirea ju
dicioasă a energiei electri
ce. Cu toate aceste efor
turi planul nu s-a realizat 
pe anul 1981 decît în pro
porție de 99,76 la sută. Așa 
cum a reieșit din darea de 
seamă unii dintre șefii de 
unitate nu s-au preocu-

pat suficient de aprovizio
narea cu mărfuri de la 
furnizorii locali, sau din 
alte județe ceea ce a fă
cut ca unitățile 26, 39, 314, 
322 , 236 și altele să nu-și 
realizeze integral sarcinile 
de plan. Toate aceste nea
junsuri care s-au manifes
tat în activitatea oameni
lor muncii din comerț, au 
fost analizate cu puter
nică răspundere muncito
rească de participanții la 
adunarea generală care au 
venit cu propuneri concre
te’ pentru îmbunătățirea 
activității de comerț din

municipiul Petroșani, pro
puneri făcute de Gheor
ghe Demeter, Maria Băr- 

buleseu, Petru lagăr, Nico- 
lae Alexa, Maria Burlec, 
Vihtilă Borhină, Lauran 
Gașpar, lon ^Burlec și al
ții.

Toți cei care au luat cu- 
vîntul și-au exprimat ho- 
tărîrea de a contribui la 
aplicarea măsurilor refe
ritoare la autoaproviziona- 
rca teritorială, la asigura
rea populației din Valea 
Jiului cu produsele nece
sare. Aceâte eforturi se 
vor alătura sprijinului per
manent pe care-1 acordă 
organele locale de partid 
și de stat. Direcția comer
cială municipală, lucrători
lor din comerț în vederea 
realizării în bune condi-

‘ țiuni a planului de des
facere aferent Văii Jiului.

Gheorghe BOȚEA
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Ședința de lucru comună a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Roman și a Consiliului
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale

f-ILME

(Urmare din pag. 1) 

tanța deosebită a măsuri
lor propuse de conduce
rea partidului și statului 
privind reașezarea și co
relarea pe principii eco
nomice a prețurilor pro
duselor agricole și majo
rarea, prețurilbr cu amă
nuntul la produsele agro- 
aiimentare, subliniind, 
totodată, grija deosebită 
manifestată .pentru men
ținerea și ridicarea nive
lului de trai al oamenilor 
muncii, materializată în 
acordarea de compensații. 
Ei și-au manifestat ade
ziunea totală față de a- 
ceste măsuri și au rele
vat că ele reflectă preo
cuparea consecventă a 
conducerii partidului și 
statului, personal a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
,,entru sporirea bunăstă
rii materiale a întregului 
popor, în conformitate cu 
obiectivele stabilite de 
Congresul al XII-lea al 
partidului, de ' ridicare 
continuă a calității vieții 
în țara noastră.

Insușindu-și pe deplin 
hotărîrea Comitetului Po
litic Executiv, indicațiile 
secretarului general al 
partidului, vorbitorii au 

arătat ca așezarea pe 
principii economice a sis
temului de prețuri și ma
jorarea veniturilor popu
lației trebuie să fie înso
țite peste tot de o îmbu
nătățire a activității eco
nomice, de creșterea mai 
puternică a venitului na
tional — singura cala prin 
care se asigură creșterea 
reală a , nivelului de trai 
al oamehilor muncii. In 
acest sens, ei au expri
mat hotărîrea organelor 
și organizațiilor de partid 
de a desfășura o intensă 
muncă politică în rîndul 
maselor largi, de explica, 
re a caracterului obiectiv 
al complexului de măsuri 
adoptate de conducerea 
partidului și statului, de 
înțelegere a necesității că 
valoarea compensațiilor 
acordate trebuie să fie 
recuperată integral în 
cursul actualului cincinal. 
Vorbitorii s-au angajat să 
treacă de îndată la stabi
lirea unor programe con
crete de măsuri în vede
rea sporirii eficienței e- 
conomice a fiecărei uni
tăți și a fiecărui produs, 
prin reducerea costurilor 
de producție. creșterea 
productivității muncii, e- 
conomisireâ materiilor 

prime și a energiei, spo
rirea gradului de valori
ficare a resurselor mate
riale și a forței de mun
că. In acest context, s-a 
exprimat hotărîrea de a 
acționa ferm pentru tre
cerea imediată la îndepli
nirea hotărîrii Comitetu
lui Politic Executiv al 
C.C. a! P.C.R. cu privire 
la recuperarea a cel pu- 
țin 30 la sută din valoa
rea compensațiilor în 
cursul anului 1982. Tot. 
odată, ei au dat glas an
gajamentului comuniști
lor, al tuturor oamenilor 
muncii de a mobiliza toa
te forțele pentru îmbună
tățirea întregii activități 
economice, pentru aplica
rea în cele mai bune con
diții a mecanismului eco- 
nomieo-financiar, întări
rea autoconducerii și au- 
togestiunii, pentru a se 
trece Ia o nouă calitate 
în toate ramurile produc
ției materiale, în scopul 
dezvoltării continue a e- 
conomiei și a creșterii ve
nitului național, sporirii 
— pe această bază — a 
bunăstării poporului.

Comitetul Centrai al 
Partidului Comunist Ro

mân și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale au a- 
probat, în unanimitate. 
Raportul privind îndepli
nirea planului național u- 
nic de dezvoltare econo- 
mico-socială pe anul 1981 
și Comunicatul cu privire 
la îndeplinirea planului 
național unic de dezvolta
re economico-socială a 
Republicii Socialiste
România pe anul 1981. 
Comunicatul se va da pu
blicității.

C.C. al P.C.R. și Consi
liul Suprem au aprobat, 
de asemenea, în unanimi
tate, Raportul și Hotărî- 
rea cu privire la reașe
zarea și corelarea pe prin
cipii economice a prețu
rilor produselor agricole 
și majorarea prețurilor 
cu amăiftintul la produse
le agroalimentare, crește
rea retribuției personalu
lui muncitor, a alocației 
de stat pentru copii și a 
pensiilor. Hotărîrea se dă 
publicității.

C.C. al P.C.R. și Consi
liul Suprem și-au expri
mat convingerea că or
ganele și organizațiile de 
partid, ministerele, cen
tralele, unitățile econo

mice socialiste, toți 
menii muncii în frunte 
cu comuniștii vor acționa 
neabătut pentru înfăptui
rea acestui program com
plex de măsuri și a hotă- , 
rîrilor adoptate, a preve
derilor planului pe acest

• an și pe întregul cincinal, 
asigurînd înfăptuirea în 
cele mai bune condiții a 
hoțărîrilor Congresului 
al XII-lea, a Programului 
partidului de înflorire a 
patriei, de ridicare con
tinuă a prosperității na
țiunii noastre, de edifi
care a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României.

In încheierea lucrărilor 
ședinței de lucru comune, 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar generai al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, pre
ședintele Consiliului -Su
prem al Dezvoltării Eco
nomice și Socyale.

Cuvintarea, urmărită cu 
deosebită atenție, a fost 
subliniată în repetate 
rînduri cu însuflețite a- 
plauze, cu deplină apro
bare.

Cuvîntarea se dă publi
cității.
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I PETROȘANI — 7 No- 
| iembrie : Casă pentru 
I Carolina ; Unirea : Ghe
țuri pe înălțimi.

PETRILA: Clinele e- 
lectronic. '

' LONEA i . Familia
I Barkley de pe Broad
way.

AN1NOA.SA: Șansa.
VULCAN — Luceafă

rul : Polițist sau delinc
vent.

LUPENr — Cultural : 
împrumută-mi vocea, 
astă seară ; Muncito
resc : Viața e frumoasă.

URIC ANI : Strada Pe
tro vk a.

TV
16,00 Telex.
16,05 Statornici pe 

cest pămînt.
16,30 Tragerea "

• expres.
16.40 Reportaj pe glob.

( 17,00 Șah.
! 17,15 Sport și sănătate. *• 
' 17,30 Forum politico-i-
* deologic.

17,50 1 001 de seri.
18,00 închiderea progra- 1 

■ ' mului. ■ ,
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea 

nomică.
20.40 Telecinemateca. 

Ciclul „Dosarele e- 
cranului'’. Himera.

22,15 Telejurnal.
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PLOILE TORENȚIALE, 

și inundațiile de care au 
fost urmate au provocat 
izolarea a circa 40 000 de 
persoane și importante da
une materiale în Valea an
dină peruană prin care 
curge Rio Santa, mai cu 
seamă în zona localității 
Recuay, la aproximativ 400 
kilometri nord-est de capi
tala țării, Lima. Pierderile 
materiale includ daunele

provocate de apele revăr
sate locuințelor și culturi- > 
lor agricole, precum și 
pierderile de " vite. Autori
tățile au declarat regiunea 
localității Recuay zonă si
nistrată. 4,

ÎNTRUNITĂ LA VIENA 
în sesiune extraordinară, 
Comisia pentru stupefiante 
a O.N.U.-a elaborat un ra
port din care rezultă că, în 
pofida eforturilor desfășu
rate pe plan internațional, 
în cea • mai mare parte a 
regiunilor în care constitu
ie un flagel toxicomania

nu a cedat teren, înregis- 
trîndu-se, ; dimpotrivă; o 
deteriorare a situației, a lit 
în țările dezvoltate, cît și 
în cele în curs de dezvol
tare. Droguri tot mai pu
ternice sînt plasate pe. pi
ețele ilicite ale stupefiante
lor, și lor le cad victimă 
adulți, adolescenți și chiar 
copii. Constatând această 
stare de lucruri, comisia a 
decis ea pe viitor să se în
trunească anual în sesiuni 
ordinare.

LA VIENTIANE sau 
desfășurat lucrările sesiu
nii plenare anuale a Fron

tului construcției naționale 
din Laos. •_

Sesiunea a aprobat ra
portul guvernului cu privi
re la realizările obținute de 
poporul laoțian în anul 
1981 și orientările și sarci
nile pe anul 1982, precum 
și raportul referitor Ia ac
tivitatea desfășurată de 
Frontul construcției națio
nale.

• •••••••••••••
SPORT ® SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT 6 SPORT 0 SPORT « SPORT

A r'

întreprinderea de utilaj minier 
Petroșani

strada Republicii, nr. 1, telefon 42820

încadrează :

— STRUNGARI; v? ' ‘ ■

— TURNĂTORI

— FORJORI
» 

încadrarea și retribuirea se fac în con
formitate cu Legea 12/1971 și Legea 57/1974.

„Cupa l).G.S.R.“ 
la schi

■ Duminică, 7 februarie 
a.c., pe pîrtiile din Pa
ring a avut loc etapa mu-, 
nieipală a tradiționalei 
competiții sportive de ma
să organizată de Consi
liul municipal al sindicate
lor și C.M.E.F.S. „ Petro
șani. Au participat 40 de 
schiori din Lupeni și Pe
troșani. In urma desfășu
rării celor două manșe de 
slalom, pe primele trei 
locuri ș-au clasat în ordi
ne : Gabriela Pică, Roza
lia Ecseley și Imola Csiki, 
la fete, toate de la Aso
ciația Sportivă Paringul 
Petroșani ; băieți: Dumi
tru Lazăr (Parîngul), Io
sif Kfaktus (I.C.P.M.C.), 
Aristică Popescu (Parîngul). 
Ba juniori, Nicolae, Pătraș- 
cu (Parîngul) s-a dovedit 
cel mai constant Jn cele 
două manșe.

:Și cu acest prilej,, corpul 
de arbitri format din An
drei Anger, Zoltan Toth, 
Petru Ulanciuc, Silviu Vla
dislav, Ghfiorghe Lupuțan, 
Francisc Edelin și Alexan
dru Nicolescu au fost la 
datorie.

B. STAICU 

- La două confruntări de 
amploare la schi fond, des
fășurate-in județul Brașov, 
cuprinse rin calendarul 
F.R.S.B. s-a evidențiat o 

. tinără schioară. Trandafir 
Luminița, legitimată la 
C.S.Ș. Petroșani, elevă a 
Școlii generale nr. 5 Vul
can. La „Cupa Brașovia", 
desfășurată pu pîrtia de la 
Fundata s-au aliniat la 
start 447 schiori. "■ La cate
goria fete II pe distanța 
de 2,5 km. schioară noas

Pionierii din Valea Jiului au dominat 
concursul de sanie din Paring

După cele trei concur
suri desfășurate în cadrul 
„Festivalului sporturilor de 
iarnă" la sanie, iată că în 
etapa județeană a’ „Cu
pei pionierului" ce s-a 
desfășurat duminică, 7 fe
bruarie în Paring, pionie
rii școlilor generale din 
Valea Jiului au dominat 
cu autoritate întrecerile o- 
cupind primele trei locuri 
atît la fete cît și la bă
ieți. Dacă la băieți Lucian 
Boța, de la Școala genera
lă nr. 4 Petroșani, a con
firmat buna comportare 
din concursurile anterioa
re clasîndu-se pe primul 
loc și de această dată, la 
fete, Cristina Humei de la

Primul loc la schi
tră a ocupat locul I urma
tă de E. Kovacs (Miercu
rea Ciuc) și V. Damian (V. 
Dornei), La „Cupa Rîșnov" 
cu o participare de 330 
concureriți tînăra noastră 
fondistă 's-a clasat pe locul 
1II după E. Kovacs (Mier
curea Ciuc) și E. Constan- 
tinescu (Dinamo); In perioa
da 4—8 februarie schiorii 
Londiști au participat - la 
„Cupa Bistrița", pe pîrtia 
de la Fintinele, iar în pe
rioada 10—14 februarie a.c.

aceeași școală a fost în
trecută, de, colega sa Car
men Lazăr. Iată primii 
trei clasați:■ fete : Car
men Lazăr (Școala gen. 
nr. 4, Petroșani); II, Mil- 
tred Jurcă (Școala gen. nr. 
6 Petrila); III, Carmen Ce- 
nușe (Școala gen. nr. 1 Pe
trila). Băieți: I. Lucian 
Boța (Școala gen. nr. T'4.1 
Petroșani); II. Sorin Crețu 
(Școala gen. nr. 1 Petro
șani); III. Dorin Ghiura 
(Școala gen. nr. 6 Petrila). 
La buna desfășurare a în
trecerilor un substanțial a- 
jutor -au adus profesorii 
Gheorghe Pop, Eugen Pe- 
terfy, Dan Cocor și alții.

S. BALOI

fond • ••
vor participa la Concursul 
republican al copiilor, ca
re se desfășoară la Pălti
niș pe pîrtia din Grădina 
Oncești. Din lotul deplasat 
se mâi evidențiază Adri
an Flaidăr, Ernest Czim- 
balmoș, . Iulian Piesa și 
Marcel Piesa care sînt ho- 
tărîți să obțină rezultate 
cît mai bune.

Prof. Alfred IMLING,
C.S.Ș. Petroșani

întreceri

ale

tinerilor

Pc dealul „Citera" din 
Lonea au avut loc întreceri 
de schi rezervate tinerilor. 
Au participat 48 de tineri 
dornici să. se situeze pc un 
loc cît mai bun în clasa
ment.

Pe primul loc s-a clasat 
Alexandru Barton urmat 
de Gheorghe Rusii și A- 
lexandru David.

Institutul de mine Petroșani
încadrează direct sau prin transfer
- doi LĂCĂTUȘI MECANICI

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conform Legii nr. 12/197.1 și Legii nr. 57/1974 
republicată.

Cererile: de încadrare se pot depune zilnic 
la Biroul'plan-retribuire-personal unde se pot 
obține și relații suplimentare. Telefon 42580, 
interior 151.

Mica publicitate
. CASA de vînzare. Stra

da Decebal nr, 17 Vulcan. 
(248)

SCHIMB apartament do
uă camere Tg. Jiu, cartier 
Debarcader, bloc E 9 ap. 
13, cu similar Petroșani. A- 
dresați I.U.M. Petroșani 
(secția mecanic șef/ Ne
grea Iile, (295)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Be- 
rindeiu Gheorghe, elibera
tă de I.T. Petroșani. O de
clar nulă. (293)

PIERDUT bonier foi 
transport material lemnos 
din folosința exploatării 
„Cerbii", aparținînd de sec

torul forestier Lonea, de 
la seria 775804 pină la 
775850. Le declarăm nule. 
(294) .

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Orban 
Verdnica eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (296)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vesa 
Elfsabeta eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O de
clar nulă. (297)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tuțu 
Fivi, eliberată de I.R.I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(298)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA ; Petroșani, sir. Nicolae Bâlcescu - 2, telefoane 416 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL i Tipografia .Petroșani, str. AL Bătcescu « 2.

AN1NOA.SA

