
za,

ylfKAi, uarpi-v» ij

Miercuri, 2 iunie, 6ub dîndu-se îndelung numele Catrinescu, Petru Enache, 
președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, au con
tinuat lucrările plenarei 
lărgite a Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român. '

La sosriea în sală, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a Dumitru ’ Radu 
fost întîmpinat cu căldură 
și însuflețire, cu vii și 
puternice aplauze, scan- telimon Găvănescu,

partidului, al secretarului 
■ său general.

în ședința de dimineață 
au fost reluate dezbaterile 
în plen. Au luat cuvîntul 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Ștefan Moeuța, 

, Emilian Dobrescu, Ion Po- 
pescu-PuțUrî, Mihai. Gere, 
vuuăLu .«uu Popescu, 
Constantin Olteânu, Petre 
Dănică, Hajdu Gyozo, Pan- 

Ion
A

Ștefan Andrei, Ștefan Ște- 
fănescu, Gheorghe Oprea, 
Ion Albulețu,
Constantin, Vasile Bărbu- 
leț, .Ludovic Fazekaș, A- 
drian Păunescu,. Cornel 
Onescu, Radu Bellgan, A- 
na Mureșan, Ion Brad, Du
mitru Popescu.

Participanții au dat o 
înaltă apreciere magistra-

Nicolae

(Continuare în pag. a 4-a)

H0TĂRIREA
PLENAREI LĂRGITE A C.C. AL P.C.R.

din 1-2 iunie 1982, de adoptare a Expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, „Cu 
privire la stadiul actual al edificării socialismului 5n țara noastră, 
la problemele teoretice, ideologice și activitatea politico-educativă 
a partidului*, ca document-program pentru activitatea întregului 

partid și popor
' Plenara lărgită a Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român aprobă 
în unanimitate Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
partidului, „Cu privire Ia stadial actual 
al edificării socialismului in țara noas
tră, la problemele teoretice, ideologice 
și activitatea politico-educativă a parti
dului".

Plenara dă o înaltă apreciere anali
zei profunde, multilaterale, în spiritul 
celor mai nai cuceriri ale gîndirii poli-, 
ti ce, filozofice, științifice și culturale, pe 
care secretarul general al partidului 
nostru o face cu privire la procesul is
toric de dezvoltare a națiunii și societă
ții românești, la desfășurarea construc
ției socialiste, la marile transformări re-

voluționare petrecute în întreaga viață 
econoinico-sociată sub conducerea parti
dului, pentru creșterea nivelului de bu
năstare materială și spirituală a întregu
lui popor.

Plenara apreciază că Expunerea I- 
lustrează cu deosebită strălucire rolul 
de maximă importanță pe care secreta
rul general al partidului îl acordă acti
vității teoretice, ideologice, cultural-edu
cative în formarea omului nou, cu o 
înaltă conștiință patriotică, revoluționa
ră, făuritorul tuturor bunurilor mate
riale și al valorilor spirituale, construc
tor conștient al unei civilizații noi, su
perioare pe pămîntul României.

4————---------------- ----
(Continuare în pag. a 4-a)
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ȚARA NE CERE
A

CIT MAI MULT CARBUNB J
I.M. Petrila

Din prima zi a lunii, 
cu planul depășit

Încă din prima zi a Iu- „ extras suplimentar peste 
nii iunie mina Petrila se 
numără printre întreprin
derile miniere ale C.M.V.J, 
care raportează depășirea 
producției fizice de căr
bune. Patru din cele șase 
sectoare de producție (I, 
III, IV și V) au depășit 
preliminarul zilei de 1 iu
nie. Cele mai bune rezul
tate le-au obținut sectoa
rele I și V.

Pe primele 5 luni 
anului cele patru sectoare 
de producție amintite au

17 500 tone de cărbune, e- 
vidențiindu-se sectorul IV, 
cu un plus de 7580 tone și 
sectorul V, cu 4115 tone.

brigăzile fruntașe de 
la sectorul IV sînt 1 cele 
conduse de Ștefan Alba și 
Francisc Kovacs, iar de la 
sectorul V cele conduse 
de Jean Baban, Gheorghe 
.Duca și Ioii Radu. •

Brigadierii Dumitru Darabă și Mihail Bende, ală 
turi de cîțiva ortaci din cadrul sectorului I al I.M 
Paroșeni,

J ACȚIUNEA „HUILA, — CÎMPU LUI NE AG “ 

ț 
î 
X

Printr-o puternică mo
bilizare, prin folosirea la 
capacitate, a întregului po
tențial de care dispune și 
o niai bună organizare a 
-fiecărui loc de muncă, co- . 
lectivul sectorului I ai 
minei Vulcan, a reușit lu
nă de lună să se achite 
de sarcinile ce i-au reve
nit. în luna mai, sectorul 
a depășit sarcinile de 
plan cu 2500 tone de căr
bune, totalizînd 16 000 to
ne extrase suplimentar de 
la începutul anului.

ale

I. M. Vulcan

ne cheamă datoria" | 
au răspuns chemării ț 

conducerea l 
poate r 

i Ioc I

Camera locuită de „e- 
chipajul* excavatori stul ui 
Ion iacobescu e printre ce
le mai frumoase 
două pavilioane 
tieriștităr de la 
Cîmpu lui Neag. 
cum iți aștern, 
administratorul Ernest Stum- 
mer, constructorii se cu
nosc in vrednicie". Or, la- 
cobescu lucrează de 
bine de trei decenii 
marile șantiere ale 
ca și' Eroul Muncii Socia
liste Maria Petruț, de ase
menea excavatoristă la ca
rieră. Vrednici sint și me
canicul de schimb Vasile 
Boca, ajutorii Ludovic Bar- 
tales și Vasile Manea, toți 
de ia I.U.G. Hunedoara 
Fiindcă aici, la carieră, 
doar vreo 60 de oameni 
sînt „băștinași”, de trei 
ori pe atîția se „rotesc" de 
pe șantierele județului Ma
joritatea au înțeles că pa. 
trio are nevoie de că bune

și 
lansate de < 
partidului. Nicăieri 
nu s-au strins la un 
atîtea meserii, Excavato- 
riști, buldozeriști, condu-

din cele
ale șan-

Cariera
„După , câtori auto, motocompre- 

murmură

CU FORJE SPORITE,
LA ACTIVITĂJILE DE ÎNFRUMUSEȚARE 

A LOCALITĂȚILOR ! .
Timpul frumos este în sprijinul elevării

nivelului gospodăresc al Văii Jiului. El trebuie 
însă folosit eficient de edili și cetățeni pentru 
amplificarea, în toate localitățile, în întreprin
deri, instituții și cartiere a activităților gospo
dărești și de înfrumusețare. Fiecare localitate 
să reflecte pasiunea pentru frumos, priceperea 
și hărnicia gospodărească a locuitorilor ei ! '

Oameni ai muncii !- Cetățeni ! Participați 
în aceste zile în număr cit mai mare la acțiu
nile gospodărești și de înfrumusețare !

0 „rotiță intermediară" 
trebuie pusă la lucru
4- în luna mai. din 6G nu s-a putut avansa în 

de brigăzi, 49 nu și-au ritmul cerut. La culcuș 
am avut o- ondttlație. Arii 
dus lipsă de grinzi Tfl 
pentru vatră. Acestea nu 
se găseau nici Ia mină. 
Numai datorită acestor 
necazuri am pierdut do
uă fișii, care înseamnă 
cam 600 de tone. Grin
zile vin în profile și se 
confecționează la atelie
rul minei. Ele se împru
mută de la mina Aninoa- 
sa (7000 bucăți la nivel 
de mină), jaf acum mai 
sînt promisiuni pentru 
încă 500. bucăți. Lungirea . 
spițului cu 12 m a nece
sitat mai multe grinzi, 
clar le-am primit prea 
tîrziu. Alte probleme am 
avut cu pompa de pre
siune, care lucrează de 
8 ani și se defectează

Mircea BUJORESCU

realizat sarcinile La
sectorul IT,..din 10 ' bri
găzi, nici tina nu și-a în
deplinit planul. Un
aspect curios — brigada 
condusă de cunoscutul 
miner Florea Petrișor a 
extras, în luna mai, cu 
800 tone de cărbune* mai 
puțin față de sarcini, în 
condițiile realizării unor 
productivități inferioa
re preliminariilor cu 1300 
kg/post. Iată de ce, în 
cadrul acțiunii noastre 
de presă, am luat în 
dezbatere cazul aces
tei .brigăzi,

Florea Petrișor, miner 
șef de brigadă: „A fost 
singura lună în care n-am 
realizat sarcinile. Neca
zul cel mare a fbșt cu 
acoperișul stratului al 
cărui spiț s-a lungit cu 
12 m- Tavanul este fria
bil și in .aceste condiții (Continuare tn pag. a 2-a)

mai 
pe 

țârii.

L
V
V
I L 
i-
i 

ca cea de medic. Pacien- ! 
tul spune unde-l doare, u- 1 
tilajul rămine mut, da< tre- l 
buie să-l faci cit mai re- i 
pede să „vorbească" adică > 
să funcționeze. |

Maistrul „s-a tras" de la ț 
Rovinari spre rudele soției, ’ 
in Vale. La Cîmpu lui Neag, )

soriști. mecanici de utilaje, 
mineri, electricieni, lăcă
tuși, sudori, artificieri. Toți 
îndrăgostiți de tehnică, pa
siunea aceasta e aparte. 
Cum zice maistrul Ion Șon- 
colios
- Meseria de mecanic 

de utilaje e grea, aproape

3i re- / 
odicâ -)

soției, ;

termofică- 
lucrările

a- 
în, 
a 

de 
la

Ion VULPE l "

rCantiriuare in pag a 3-a) |

.V
Pe șantierul 

rii Văii Jiului, 
de construcții — montaj 
se desfășoară din plin. In 
Petroșani sînt în curs de 
execuție cinci noi puncte " 
termice prin pare se va 
sigura agentul termic 

.toată zona centrală 
principalelor cartiere 
blocuri. Racordarea lor
magistrală este prevăzută 
în prima parte a toamnei 
acestui an într-un stadiu 
avansat de execuție se a- 
flă și lucrările de . cons
trucții și montaje a racor
dului platformei indus
triale Livezeni, Ța punctul 
termic 22 de pe magistra
la Paroșeni — Petroșani.

Pînă la 1 octombrie este 
prevăzută și punerea în 
funcțiune a PT 16 și PT 17 
în orașul Vulcan, unde rea
lizările de pînă acum lasă

considerabil, ajungînd pî- 
hă în zona cartierului Bra- 
iâ. Există totuși, în ceea 
ce privește lucrările de 
construcții, o întrerupere

Sub semnul urgentelor pe șantiere
să se întrevadă că terme
nul va putea fi nu numai 
respectat, ci chiar devan
sat’' : ’ ț

Ponderea 1 ucrărilor : ț s. 
află însă .pe noua magis
trală Paroșeni — Lupeni. 
Străbătînd traseul acestei 
noi magistrale se poate 
constata că lucrările ’ de 
construcție au avansat

în zona din dreptul Uzi
nei de preparare a cărbu
nelui, datorită unor difi
cultăți de moment. Lucră
rile de montaj 'a conduc
tei au ajuns pînă la „o- 
biecțul 1“, lâ circa 2 km 
de Termocentrala Paroșeni. 
Stîlpii de susținere ai con
ductelor magistralei spre 
Lupeni au fost montați- pî-

nă în dreptul gării, iap 
gropile fundatiiloi^au fost' 
săpate pînă în zona cartie
rului Braia.

După cum ne-a informat 
îng. Nicolae Nemeș, șeful 
șantierului Paroșeni al 
T.E.C. — Deva, care exe
cută lucrările magistrale
lor termoficării Văii Jiuluț, 
din planul valoric de ‘ 30,6 
milioane lei la capitolul 
construcții și montaje s-au 
realizat 
nii 
lei.

mai
pînă la finele lu- 
peste 15 milioane

Viorel STRAUȚ

(Continuare In pag. a 2-a)
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Controlul oamenilor muncii în unitâti comerciale

Măsuri severe pentru 
respectarea corectitudinii

în ziua de 25 mai 1982, 
cadre din partea organelor 
de stat și echipe de con
trol al oamenilor muncii 
au efectuat o acțiune de 
control în cîteva J unități 
comerciale din Petroșani. 
S-au constatat cu acest 
prijej nereguli. La maga
zinul alimentar cu autoser- • 
vire nr. 18, șefă de unita
te Maria Croitoru, s-au 
găsit 28 cutii de conserve 
de carne de porc dosite 
în podul unității. Verifi- 
cînd filele ultimului in
ventar — 21 mai 1982, —, 
s-a constatat că acest pro
dus nu era cuprins pe nici 
una din listele de inven
tar. Șefa de unitate a de
clarat că nu știe nimic 
despre aceste conserve, 
ea fiind bolnavă de mai 
mult timp. Se continuă 
cercetările întrucît dosi
rea de mărfuri în vederea 
obținerii unor foloase ne
cuvenite constituie infrac
țiune.

într-o serie de unități a- 
limentare, cum sînt auto
servirea nr. 18, cofetări
ile „Nufărul" și „Hermes". 
magazinele nr. 13 și nr. 4. 
produse ca ouă, arpacaș. 
ciocolată, curmale, ' smo
chine, deși existau în ma
gazii, nu erau expuse la 
vînzare, Față de cei vino- 
vati au fost luate măsuri

«
de sancționare contraven
țională, iar produsele 
fost scoase la vînzare.

Vînzătoarea Susana 
măriei de la unitatea ali
mentară nr. 32 din strada 
Independenței a fost sur
prinsă vînzînd. bomboane 
„Tosca" cu suprapreț. Vi
novata a fost sancționată 
contravențional cu o 
mendă de 500 
prima abatere 
gen.

La unitatea
U.J.C.M., ’ vînzătoarea Vio
rica' Cismas avea produse 
dosițe, altele expuse fără 
prețul legali nu avea re
gistru unic de control. De 
asemenea, la unitatea nr. 
126, încălțăminte, vînză
toarea '. Olivia Sălișteanu 
a avut un plus în casă de 
65 lei. în unitatea nr. 78 
aparținînd I.C.S.M.I., lu
crător gestionar Florica 
Binder, au fost găsite o 
serie de produse depozi
tate pe jos, .în condiții

au

A-

a- 
lei, fiind la 
de acest

nr. 5 a

necorespunzătoare, supuse 
degradării, cu toate că e- 
xistă posibilitatea 
ționării de rafturi simple
pentru păstrarea 
rilor. în același
nu erau afișate prețurile
la unele mărfuri.

La toate unitățile 
mentare 
foarte 
(navete 
tic, lăzi 
sticle și borcane) neridi
cate de mai multe săRtă- 
mîni, acestea blocînd spa
țiile de depozitare și de 
vînzare. Au fost întîlnite și 
agregate frigorifice care 
nu erau în 6tare de func
ționare,. deși în unități e- 
rau mărfuri ușor alterabile.

Constatările făcute cu 
acest prilej, măsurile lua
te în mod operativ vor 
conduce, socotim, la' elimi
narea neajunsurilor, la 
îmbunătățirea activității 
în domeniul aprovizionării 
populației.

confec-

mărfu- 
magazin

ali- 
au fost găsite 
multe ambalaje 

de material plas- 
de lemn, diferite

O „rotiță intermediară11 
trebuie pusă la

(Urmare din pag. lj

foarte des. Ne lipsesc în 
•continuare, sau sînt defec
te pistoalele de pozare, ro
le și stele pentru transpor
toare TR. 3. Calitatea re
viziilor și reparațiilor nu 
este întotdeauna cores

punzătoare. Luni (31 mai 
— n.n.), după ziua de re
vizii și reparații, n-am 
putut porni transportorul 
de la rol decît la orele 
10,30—11,00, pentru că du
minică n-au fost plasați 
lăcătuși în schimburile III 
și IV. De fapt, stăm 
cu lăcătușii la nivel 
sector. Organizatoric, 
vem necazuri cu plasarea. 
Dacă vine cineva de la alt 
schimb mi-1 plasează mie. 
Nu toți care vin sînt la 
fel de. interesați. De-8sta 
n-am realizat productivi- 
tățile. Avem și „nemoti
vați", oameni care ne fac 
de rușine (Constantin Ior- 
dache sau Ion Mătăsaru)

rău 
de 
a-

umblă
(Ilie

sau din cei care
. tot cu foi de boală

Staneci). Pînă in 10 iunie 
intrăm 
țiile in 
tați cu

in plan, în condi- 
care o să fim aju- 
ce am cerut".

Luca

lucru !

Vasile, maistru mi
nier : „în afară de 
spuse de brigadier, 
hidraulici ar mai 
înlocuiți. Ne lipsesc 
piesele pentru recondițio- 

' narea lor (garnituri, fur
tunurile de presiune). Re
viziile și reparațiile trans
portoarelor nu se execută ' 
regulat și cu responsabili
tate. Din cauza lor am 
pierdut multă producție. 
Dacă se respectă plasarea, 
nu din 10 iunie, ci din 5 
iunie brigada Petrișor își 
va realiza planul".

cele 
stilpii 
trebui 

Și

îi vom dirija la acest sec
tor. în sector avem 3 pom- 
*pg de presiune: două în 
funcțiune și una in revizii. 
Pînă în 5 iunie pompa de 
presiune de la 
Petrișor va fi revizuită și 
reparată corespunzător, 
în legătură cu stilpii hi
draulici, constat că mais
trul nu știe ce are in sec
tor, pentru că are 30 de 
stîlpi de rezervă. Să-i dea 
lui Petrișor din ei. Cele
lalte probleme sînt rezol
vabile pe loc".

într-adevăr, în decurs 
de două ore tovarășul di
rector a dat dispoziție să 
se facă bonuri de coman
dă pentru o stație de ac
ționare și role TR.3. Pis
toalele de pozare nu s-au 
primit la mina Vulcan <--e. 
un an. S.S.H. Vulcan 
are posibilitatea să asigu- - 
re aceste pistoale. Imediat, 
maistrul a fost chemat la 
raport pentru a prezenta 
situația pompelor de pre
siune din sector. Promp
titudinea tovarășului di
rector este, expresia atitu
dinii ferme față de lipsuri. 
Dar ne întrebăm : de ce 
trebuia să vină altcineva 
din afară să ceară piese 
de schimb, pompe de pre
siune, lăcătuși și stîlpi hi
draulici pentru sectorul 
II ? Nu cumva o „rotiță 
intermediară" nu-și face 
pe deplin datoria ? Se pa
re că da,'că la nivel 
maiștri trebuie căutate 
zele unor lipsuri, cel 
țin din aprovizionarea 
găzii lui Florea Petrișor.

brigada

Ștefan VANDRAȘ, teh
nician, secretar adjunct al 
organizației de partid din 
sector: „Brigada .lui Flo- 
rea Petrișor este formația 
de bază a sectorului, dar 
a avut necazuri cu condi
țiile de zăcămînt. Prac
tic. frontalul are 15 m și 
spițul 12 m. Pe măsură ce 
avansăm acoperișul 
scurtează. Apoi, în 
mai brigada s-a mutat de 

un frontal la altul. Cred .
redresarea este aproa- 
Mai trebuie discutat 

șefii de schimb pentru 
întărirea responsabilității 
acestora".

se 
luna

termoficării
organele vizate răspund

„Steagul roșu“ a criticat,

(Urmare din pag. 1)—,——------
municipiu-’

investițiilor

Copilărie
In imagine, 

copiii de la 
cu program 
din Petrila.

fericita. 
la joacă, 
grădinița 
prelungit

Foto : Șt. NEMECSEK

PROBLEMATICA RECOMANDATĂ 
pentru dezbateri In cadrul convorbirilor 

recnpitulative do încheiere a anului de Invățămlnt 
politico-ideologic (II)

Publicăm partea a 
Il-a a problematicii reco
mandate pentru . dezbate
re in toate cercurile învă- 
țămintului politico-ideolo
gic, în cadrul convorbiri
lor recapitulative din fina
lul anului de studiu.

4. Cursul — Probleme 
fundamentale ale statntu-

. lui P.C.R,, ale normelor 
vieții și muncii comuniști
lor

Tema : „Principiile fun
damentale ale organizării 
și activității P.OfR. Sarci
nile organelor și organiza
țiilor de partid pentru în
tărirea și dezvoltarea de
mocrației de partid, a dis
ciplinei interne de organi
zație, formarea și z dezvol
tarea calităților ' moral- 
politice ale comuniștilor 
în vederea .îndeplinirii e- 
xemplare a drepturilor și 
îndatoririlor membrilor de 
partid în muncă și viață",

5. Cursul — Probleme 
ale concepției materialist-

didactice despre lume și 
societate, ale educării •- 
teist-științifice a oamenilor 
muncii

Tema : „Concepția P.C.R. 
cu privire la perfecționa
rea activității de educare 
materialist-științifică, pro
movarea principiilor eticii 
și echității socialiste; Sar
cinile organelor și organi
zațiilor de partid pentru 
intensificarea activității de 
educare materialist-știin
țifică, ridicarea nivelului 
de cunoaștere, pentru com
baterea obscurantismului 
și a altor concepții 
grade, înapoiate".

La învățămîntul 
co-ideo|ogic U.T.C.,
ganizațiilor de masă și obș
tești
• Vor fi dezbătute o- 

rientările și sarcinile sta
bilite cu privire la activi
tatea organizațiilor de ti
neret pentru creșterea 
contribuției tinerei gene
rații ia activitatea de pro- 
du.ție, dezvoltarea conș-

retro-

politi- 
al or

recoltează pe loc, proaspe-

ființei și răspunderii ele
vilor și studenților pentru 
însușirea cunoștințelor te
oretice și deprinderilor 
practice în producția ma
terială, educarea socialistă 
revoluționară, patriotică a 
tuturor tinerilor.
• In cercurile învăță- 

mîntului politico-ideologic 
organizat de sindicat și 
O.D.U.S. se vor desfășura 
convorbiri pe tema: „Con
cepția P.C.R., a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu 
privire la locul, rolul 
sarcinile sindicatelor 
O.D.U.S. în procesul .fău
ririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate,
pentru mobilizarea oame
nilor muncii la realizarea 
programelor privind dez
voltarea bazei proprii de 
materii prime, economisi
rea energiei șl combusti
bilului, creșterea calității 
producției, depășirea sar
cinilor la export, educarea 
socialistă a oamenilor mun
cii".

Măsuri pentru

apriwiitnare

eu 
și 
și

Ca răspuns la articolul 
„Ieri Ia ora 
nou printre 
raid-anchetă 
rul „Steagul 
9190 din 26 martie 
conducerea. - Grupului 
șantiere Valea Jiului 
Petroșani ne-a făcut 
noseut că a analizat 
prelucrat' cu, toți factorii 
Vizați deficiențele sem- 

.nalate. Totodată s-au luat 
măsuri pentru o mai bună 
aprovizionare cu materia
le, prefabricate, betoane 
și mortare a punctelor de 
lucru și s-a atras atenția 
celor vizați pentru 
pectarea înotemai a 
gramului de lucru al 
'fierului.

prînzului, din 
constructori", 

apărut în ziă- 
roșu' nr.

1982, 
de 

din 
eu-

și

res-
pro-
șan-

Ing. Nicolae Radu, di
rector tehnic inecano-e- 
nergetic : „Sectorul II nu 
s-a plins eă n-are lăcătuși, 
în funcție de cei existenți

Pentru definitivarea

I 
I 
1

I
I

• PRIMA RECOLTA. 
Harnicii locatari din blocul 
22 de pe strada Indepen
denței din Petroșani, 
in urmă cu o lună pe 
,gă rondurile cu flori 
amenajat și straturi 
legume au și obținut... 
ma recoltă. Cei 
dovedit această

I își completează 
I cură din piață 
1 -usturoi, ridichi,

care 
lîn- 

au 
cu 

pri- 
au

9, în sala 
de cultură 
din Pețro- 

municipa! . 
organizea-

muncitor. Participă 
ședinții comitetelor 
c ațelor, șefii bir, 
personal, membri al 
ciației juriștilor.

sint copiii de la școala din 
apropiere. în cufindse va 
deschide-tot la parterul a- 

magazin 
articolelor

oare 
inițiativă 

ce își pro- 
cu ceapă, 
salată. Le

• Azi, oră 
mică a Casei 
a sindicatelor 
șani, Consiliul 
al sindicatelor
ză o consfătuire pe ' tema 
„Aplicarea prevederilor 
Legii 5/1978 modificată 
prin Legea 24/1981, în u- 
nitățile socialiste de 
din Valea 
încadrarea, 
desfacerea 
de muncă

stat
Jiului, privind 
promovarea și 

contractului 
a personalului

La nivelul 
lui, volumul 
din fondul statului pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcții și montaje pe 
magistralele termoficării 
în 1982 este de 75,2 milioa
ne Iei. Raportate la a- 
ceastă sumă, realizările 
pe primele cinci luni ale 
șantierului Paroșeni al 
T.E.C. nu pot fi conside
rate satisfăcătoare. Cauzele 
se întilnesc zilnic, pe te
ren, în zonele lucrărilor. ' 
Dititr-o analiză făcută la 
fața locului, împreună cu 
constructorii reiese eă la
10 zile de lucru, formați
ile nu fac nimic circa 2 
zile. De ce ? Uneori uti-^ 
lajele nu pot fi mișcate 
din lipsă de carburanți. 
Alteori șchioapătă apro
vizionarea cu materialele 
necesare la punctele de 
lucru. Pentru luna iunie 
(în care am intrat !) cons
tructorilor mai trebuie să
11 se asigure circa 25 tone 
de tablă zincată. Dacă nu 
sosește la timp, se poate „• pierderile-, de căldură pe ’ 
întrezări eă nu vor putea 
fi . respectate termenele

de predare a unor porțiuni 
de magistrală, eșalonate 
pină la începutul lunii oc
tombrie în paralel cu pv? •• 
nerile în funcțiune a noi
lor puncte termice.

Acum timpul este priel
nic lucrărilor. în ceea ce 
privește sursa, exis 
te condițiile pentru
rarea gigacaloriilor plani- 

■ lieate să fie livrate în a- 
cest an. Iată de ce Ii se 
cere constructorilor să fo
losească din plin fiecare 
zi de lucru. în ace/t scop 
trebuie efectuate demer
suri mai energice pentru 
asigurarea la timp a ma
terialelor, a cotelor de 
carburanți. Utilajele din
dotare fără carburanți nu 
pot fi folosite la capacita
tea planificată. Iar 
materiale, lucrările 
z.ie față de grafic.

Este necesar să se 
prindă mai mult și pentru 
executarea izolațiilor con
ductelor magistralei ■ în 
soluție definitivă pentru a 
preîntîmpina de pe acum

fără 
întir-

între-

tronsonul . dat în folosință 
pînă la Petroșani.

DEZBATERE, în ca- 
acțiunilor cultural-

eleva Daniela Mar- 
clasa a IX-a a obți- 

prmeiul special 
al U.T.C.

al

• ROTI SERI FT— PL. 
C1NTARIE. La Vulcan 
fost dată recent în folo
sință umhatea ni 
serie — plă: 
•atea este 
cu un bogat

cestui bloc, un 
pentru vînzarea 
de menaj-.

• NOI SPAȚII 
MERCIALE. La parterul 
blocului 8 din zona nou
lui centru’civic al orașului 
Lupeni, unde la 2 mto a.c. troșani au participat la un 
a fost inaugurat modernul 
magazin alimentar cu au
toservire; s-a deschis ieri 
o altă unitate. Este vorba 
de o patiserie-cofetărie ai 
cărei primi ' cumpărători

CO-
* • CONCURS, 
la-,Liceul economic și 
drept administrativ

Elevii de, 
de

■ Pe-

concurs pe meserii, faza 
pe țară. La profil econo
mic, Școala profesională, 
locul I pe țară a fost ciș- 
tigat de eleva lulia Par- 
lopan anul I B ; locul II 
de eleva Tatiana Drilea,

•
i dr ui

educative inițiate de briga
da științifică a- Casei de 
cultură a sindicatelor din 
Petroșani, azi, la ora 14 a- 
re loc o dezbatere cu ti
neretul de la I.U.M. Pe
troșani, pe tema „Regulile 
de conviețuire socială". 
Dezbaterea va fi urmată 
de-proiecția unui film..

Rannca realizată de 
Gbeorghe BOȚEA
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„Acolo cheamă datoriane
(Urmare din pag. 1}

avea încă taine pe

se

dată 
remar-

de 
con- 

era 
Mai 
care

partid Alexandru Bugesch 
ne-a vorbit despre tînărul 
Pantelimon Todea II, abia 
venit din armată, cel care 
sare gardul gospodăriei 
sale jienești ca să treacă 
în carieră'. Intre electricieni

și ca- 
reve-

pe întreprindere, fie la 
casa de cultură sau clu
bul tineretului.

întrebat ce ar dori să 
continuare,

se poate spune că la cei dezlege. A urmat cursu- 
26 de ani ai săi, pasiu- rile școlii de calificare 
nea in muncă ia i 
satisfacțiile dorite.

In urmă cu șase

și mai frumos decîț mun
ca

Ion ȚI ăi ANTELE, 
Uri câni

simplu : „Tot ce este mai 
folositor și frumos". Și 

constiin- re P°ate fi mai folositor

— Colectivitate • Individ Colectivitate

tot ce e
folositor și frumos"

Despre tînărul Petri- la mină, cum auzise 
că Neagu din brigada cu la mulți și cum se 
cele mai frumoase rea- vinsese singur, nu 
Uzări din sectorul II, al floare la' ureche, 
minei Uricani, cea con- avea încă taine pe 
dusă de Ilie Amorăriței, trebuia să învețe să le 
se poate spune că la cei dezlege. A urmat cursu-

adus din cadrul întreprinde
rii și a obținut, pe rînd, 

_ . . . ani calificările in meseriile
terminase o școala profe- de ajutor miner, lăcătuș 
sională în București. Se și electrician. De 
încadrase ca strungar, mai recentă s-a 
Nici renumele întreprin- cat ca hidraulician . Za 

i^erii la care lucra, nici complexul de mare pro- 
„Ansistențele celor care în- ductivitate. ,Rezultatele 

cercau să-l convingă că 
„aerul de Capitală e de 
viitor", m-au reușit să-l 
rețină. Intre dorința de 
a se' întoarce acasă, pe 
meleagurile gălățene . și 
cea de a veni în Vaieă participănt activ la 
Jiului a învins', ultima, țiunile patriotice și cul- 
Auzise, pe cînd își sa- tural-educative . inițiate 
tisfăcea stagiul militar, de organizația de tineret
că la mină se cîștigă 
bine, dacă se muncește 
bine.

Așa a ajuns la Uricani, - . ---- , -
în brigada unuifi\ dintre;.realizeze în . . . .
veteranii mineritului din Pctrică Neagu răspunde^ 
Valea Jiului, cea a lui ......... m i
Constantin Sorescu. Tî
nărul Neagu. i 
cios și ascultător, s-a e- 
vidențiat repede. A cîș- 
tigat încrederea și apre-' 
cier ea ortacilor. Munca-

ATITUDINI

obținute i-au adus satis
facțiile pe care și le do
rea.

Secretarul comitetu
lui U.T.C. pe întreprin
dere ni-l prezintă și ca 

ac-

Jocuri chiar nevinovate ?
La început, totul a părut 

O joacă de copii. Au dis
părut lacătele de la cu- 

.. . liile de scrisori. Locatarii 
blocurilor din cartierul 
Hermes au avut apoi sur
priza de a descoperi lacă
tele lor la cutiile vecini
lor. Bineînțeles fără chei, 
dar încuiate. Jocuri nevi- 

-ly«»vate de copii, știți ches
tia aia cu iarba fiarelor 
din basme, se arătau în
gădui tori unii.

Pe culoarele blocului 
cu jțfarsoniere, in casele 

’’HaSor, cete de copii „sem- 
nează“ zilnic condica jocu
lui pe eare-1 cred nevino
vat, în vreme ce părinții 

la 
găsit 

pâ-

îi cred la școală sau 
practică. Acum au 
altă distracție, scot 
troaneje cu fuzetele de si
guranță <Jin tablourile e- 
iectrice. Desigur, puștii

~se distrează" pe seama 
locatarilor, seoțind cercuri 
de fum pe sub nas, imagi
nează noi „jocuri nevino
vate", fiindcă cele de pînă 
acum li se par deja... fu
mate. Azi nu poți să scoți 
scrisoarea din propria cu
tie poștală, mîine constați 
că vecinul poate urmări 
programul ia televizor, tu' 
nu, poimîine cine știe ce 
se mai intimplă.

Poate părinții nu-i su
praveghează îndeajuns, 
poate așijderea procedea
ză și școala. Iată de ce îi 
invităm pe cei în drept 
să-i pună la punct. Nu de 
altceva, dar sînt și cazuri 
nefericite cînd din seînte- 
ia „poftei de joc* pe sea
ma altora se poate aprin
de vîlvătaia infracțiunii. 
(Sever NOIAN)

deși maistru, a început ca 
excavatorist. A lucrat pe- 
complexul UNEX-2 (în cu
pa lui încap 3,4 mc) pînă 
a văzut că buldozeristul Ni- ... ___ _ ___ __
colae Szotmari a ajuns ex- și Ion Todea mai este bun. 
cavatorist de elită. Szat- 
mari sînt trei frați, ne lă
murește ing. Ion ionel. 
Francișc și Ștefan au ră
mas buldozeriști, dor și ei 
sînt ași în meserie. Nicolae: 
și-a format un ajutor fără 
pereche, pe Mihai Fogara- 
si, are doar 18 ani, 
a terminat liceul la 
dar „dă clase" i 
cu experiență.

Cariera formează 
lește oamenii, mulți 
niți la unitățile lor au ce
rut să se întoarcă la Cim- 
pu Jul Neag. Așa s-a în- 
tîmpiat cu buldozeriștii Mi
hai Sabău, Florea Cojoco 
ru, Constantin Cîrligel, Ște- 
fa Gacso și alții, Au fost 
unii care veniseră cu „bu. 
be", s-au întors oameni de 
nădejde ai unităților lor. 
Revine în discuție maistrul 
Șoncolios. x

— Nu există oameni răi, 
trebuie 
cu ei. In echipa 
sînt 12 meseriași, din locuri 
diferite. Cu caractere 
rite. In scurt timp am 
juns un colectiv unit, 
bleme ..avem zilnic, 
cad utilajele, trebuie repa
rate în aceeași zi. Dacă 
totuși un om greșește, tre
buie sâ-J înțelegi, să-l a- 
juți să se îndrepte. Iar da
că vezi că nu vrea... '

Greutăți sînt' destule în 
carieră. Cîteodată ploaia o 
inundă, se simte lipsa unor 
piese de schimb. Oamenii le 
depășeso. Lista celor 
buni dintre ei e lungă, 
cretarul organizației

Ion Micșa se mîndrește însă 
că e dintre veterani. Din 
echipa maistrului Mihăilă 
se remarcă mecanicii de 
pompe Dumitru Fîriza, Va. 
sile, Frătuțiu, Octavia 
Munteanu. Sînt apoi bul- 
dozeriștii și excavatoriștil: 
Constantin Bătăiosu, Carol 
Pinczer, Victor Pătrașcu, 
Adalbert Boko, oameni ai 
Văii. Inginerul Ion Ionel ne 
amintește de forezorii Ma
ria și Mihai Chistol, Cră
ciun Hîrsan, de conducăto
rii auto de la Autobaza de 
tiansport C.M.V.J. :

Argint, Anton Dumitrescu,' 
Constantin Pi știri că și cîți 
alții.

Muncesc din greu, știu 
cît valorează munca lor 
peptru lumina țării, senti" 
mentul de responsabilitate 
le sporește mereu, rezulta
tele o demonstrează, 44 700 
tone în plus de la. începu, 
tul anului, lată de ce tre
buie priviți cu respect. 
Exemplu de responsabili
tate, lan lacobescu și cei
lalți ortaci din Hunedoara, 
Hațeg etc., în calitate de 
comuniști, vor participa ac
tiv la discuțiile de produc
ție. Apoi vor să vadă oda
tă amenajat clubul, să ur
mărească programul la te
levizor, să aibă cărți de 
citit și ziare în fîecore zi. 
Strădaniile conducerii
I.A.C.C.V.J. și ale adminis-

tratprului Ernest Stummer 
sînt lăudabile în ceea ce 
privește condițiile de caza
re și masă, trebuie insă 
create și condiții de des
tindere,,.

Sînt, așadar, destule 
probleme și greutăți la ca. 
riera de cărbune de la 
Cîmpu lui Neag. Cei mai 
mulți dintre oamenii ei, 
localnici sau veniți de pe 
șantierele județului, se a- 
chită exemplar de sarcini- ’ 
le încredințate. Fără a 
aștepta neapărat laude, 
dimpotrivă, așa le dictează 
conștiința de muncitori.
- Acolo unde ne cheamă 

datoria, acolo vom fi în
totdeauna, conchide fi
resc, în numele „echipaju
lui" său și al celorlalți co. 
legi de muncă, Ion Icco- 
bescu.

i
!

*

, abia 
Lupeni, 
multora

să știi să lucrezi
„service"

decedată a învinui-
• l-a venit, tam-nesam, 

ideea de a-și exploata nu
rii. Ileana JP. din Lupeni 
și-a dat tîrziu seama că 
frumusețea morală, mun
ca, viața cinstită sînt cele 
mai de preț valori în o- 
rînduirea noastră. Cu ace
leași gînduri pășiseț cu 
stingul, în viață și Rodica 
G. din Orăștie, căre can
tonase vremelnic în Vul-

can. Au devenit „colege 
de detenție, pentru șas 
luni, cowform Decretului 
nr. 153/1970.
• Ioan Hayas și Ioan 

Kovacs, ambii din Petro
șani, și-au închipuit că 
pot ignora legile țării. S-au 
considerat . privilegiații 
traiului parazitar, dar cui
burile celor doi pierde-va- 
ră au fosj risipite imediat 
ce au fost depistați. Pen
tru șase luni vor avea do
miciliu asigurat în altă 
parte, răgaz de meditație 
asupra adevăratei condiții 
de om. (LV.) "

Le-am cules de prin dosare
...învinuitul recunoaște 

furtul plasei de sîrmă, dar 
neagă furtul motorului e- 
lectric, susținind că pe a- 
cesta l-a găsit’ aruncat pe 
malul rîului Jiu împreună 
cu 
că.

...Făina albă era deșii- „. 
nată unei persoane pentru 
mama 
tului...

(Din dosarul penal nr. 
1332/1981) -

subsemnatul B.V....Eu
de profesie „pensionat de 
limită*...
(Din dosarul nr, 5620/1981) 

...Părțile au stat despăr
țite în fapt 1 an și 4 luni, 
în acest interval, fiecare a 
întreținut relații de con
cubinaj cu alt bărbat... ,

(Din dosarul de divorț 
1405/1981)

martorui Falade Coati-

(Din dosarul penal
1310/7 dec. 1981)

...Din căsătoria noastră 
au rezultat doi copii, la 
care am anexat certifica
tele de naștere... .
(Din dosarul de divorț nr.

909/1982)

Mina Lupeni. Sectoarele 
IV și VII au rămas datoa
re economiei naționale în 
luna mai cu cite 4143 to
ne de cărbune și, respec
tiv, 4050 de tone. Cauzele 
nerealizărilor ? Obiective, 
dar și subiective. Dintre
cele subiective legate de 
disciplina muncii amin
tim absențele nemotivate 
aflate în creștere. Acest 
fapt a determinat organi
zațiile de partid și de sin
dicat de la aceste sectoare 
să organizeze o judecată 
muncitorească. Colective
le de oameni ai muncii de 
la cele două sectoare au 
chemat șă. dea socoteală 
pentru faptele lor pe cei 
certați cu disciplina mun
cii, cu normele de condui
tă minerească. La sectorul 
IV, secretarul .comitetului 

' de partid pe sector, Alexă ■ 
Furdui, a scos în relief 
nerealizările înregistrate 
în perioada amintită și a 
menționat că ele se dato
rase și absențelor nemoti- 
vate. „Din efectivul secto
rului nostru de 597 de oa
meni — spunea A. Furdui 
— 25 de creează probleme, 
lipsesc nemotivat, înțîfzie

. de la șut. Nouă’’ne revine

sarcina de a-i disciplina, 
de a-i determina să se în
cadreze în regulamentul 
de ordine, interioară, în 
normele codului eticii și 
echității- socialiste".

Au fost aduși în 
instanței muncitorești 
tru a spune ce au de 
să facă Petru Boder, 
Pușa, Alexandru. 
Nicolae Circii și
Boiciuc. Ei s-au angajat în 
fața colectivului că se vor 
încadra în disciplina . teh
nologică și a muncii, că 
vor ști să se reabiliteze și 
să-și recapete 
pe care ortacii 
cordat-o.

Din cadrul

fața 
pen- 
gînd 
Iosif 

•Trifon, 
Vas li e

încrederea 
le-au a-

alături de ortaci, la înde
plinirea sarcinilor de plan.

Minerii de la cele do
uă sectoare, au discutat 
fiecare caz în parte man i- 
festîndu-și dorința, de a-i 
ajuta să se reintegreze in 
muncă, să devină oameni 
de nădejde in sectoarele 
respective. Consemnăm

ză al sectorului. (Gheorglie 
> Nuțu, secretar U.T.C., sec

torul IV)..... '
— Pe schimbul meu nu 

sînt nemotivate. De ce ? 
Noi ortacii, din brigada Iui 
P. Grigore îi știam pe cei 
care erau „abonați" în zi
lele de plată și avans la 
nemotlvâte și discutam

La I, M. Lupeni
dini opiniile celor care au 
luat cuvîhtul:

— Nu sînt de acord cu 
nemotivalcle, chiar dacă 
oamenii mai au și unele 
greutăți. Cunosc situația 
lui Iosif Pușa, e adevărat 

.are niște greutăți familia
re, dar aceasta tiu-1 în
dreptățește 6ă facă nemo
tivate. Noi îl VQm ajuta să 
depășească greutățile și

sectorului 
Vil, cu capul plecat de 
rușine, au apărut în fața 
instanței Constantin Sof- 
tanui, Dorel Botezatu, Al
bert Biro, Mihai Marcu, 
Marin Nistor, l.iviu Rus 
și Mitra? Tibic, și-au re
cunoscut ‘vinovăția și au 
cerut îngăduința de a ră- 
mine în rîndul colectivu
lui'pentru a pune umărul, ■ să "devină un tînăr de ba- a.ra știut .să

cu ei înainte. Ei au înțeles 
ajutorul dat. Consider că 
așa trebuie să procedeze, 
preventiv. (Liviu Cosii n, 
miner, sectorul IV).

— în brigada lui- Cons
tantin Popa, „Brigada î- 
năltei răspunderi munci-, 
torești" nu poate fi Vor
ba de nemotivate. Asta nu 
înseamnă că nu trebuie 
muncit cu’ oamenii. Noi 

ne apropiem

oamenii, să-i ajutăm cînd 
aveau greutăți. Ba mai 
mult, în educație munci
torească șînt implicați atît 
organizațiile de partid, sin
dicat, U.T.C,, cit, și întrea
ga formație. Toți ’ avem, 
același țel să dăm cît mai 
mult cărbune peste plan și 
să cîștigăm pe măsura e- 
fortului- depus. (Ion Iuga, lă). 
miner ’șef de sclîifnb, sec-

: loruli IV). f
De la secotrul VII, Cons

tantin Găină, membru al : 
biroului organizației ‘ de 
bază pe; sector, af irma i
„Ortacii noștri care fac ne
motivate trebuie ajutați, 
dar, trebuie să spun, că în 
mare măsură acest ajutor 
depinde și de «ei, de 
dul cum îl înțeleg, 
ÎI primesc. Propun ca 
acest schimb fiecare 
ducător de formație, 

. care maistru să ia jn su- 
■ praveghere cite un ortac.

Să ne ocupăm de ei, să 
respecte Antrutotul discipli
na muncii,: să se încadre
ze în: efortul oolecltv de a.

mo- 
cum 

pe 
coh- 
f ie-

da țării . cit mai mult căr
bune. „Majoritatea dintre 
cei care lipsesc nemotivat 
sînt tineri. Cu ei ani vor
bit nu o dată în ședințele 
de grupă sindicală ; cert 
este că trebuie îndrumați 
și controlați zilnic de mo- : 
dul emu își îndeplinesc 
sarcinile primite. Recent 
am discutat tiu M. Tibic 
și mi-a promis solemn că i.

..se* va-..schimba In 
(Silviu Tărbalescu,

- bine", 
orga

nizator de grupă sindlca-

muncitofchs-Judecata _______
că de la sectortil*[V, 
VII. ale minei Lupeni 
s -os în evidență 1 întărirea 
fermă a -colectivelor de 
aici, de a întrona ordinea 
si disciplina, de a-i trage 
la răspundere pe absento- 
mani, dar să-i ajute să se 
corecteze și să devină oa
meni de nădejde,. Uei în 
culpă au înțeles ajutorul 
acordat de ortaci și s-au 
angajat că Vor ' depune 
toate !eforturile pentru ’ a 
mări prestigiul colective* ■ 
lor din care fac parte, 
pentru a spori producția 
de cărbune. < .

Și 
a

Mihai FATRAȘCU
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anilor 80
maselor Ia conducerea so
cietății. Totodată, au fost 
dezbătute sarcinile centra
le din domeniul activității 
ideologice, politice șl cul
tural-educative, probleme 
de bază ale dezvoltării cer
cetării științifice, învăță- 
mîntului, creației literar- 

- artistice, subliniindu-se 
rolul lor tot mai Important 
în formarea și educarea b- 
mului nou, cu o înaltă 
conștiință revoluțidnară, 
patriotică,

,______ ____ ... ... .. .. conștient al socialismului
te domeniile, în imobiliza- și _comunismulul. 
rea torțelor și energiilor 
creatoare. ale întregii na
țiuni, pentru realizarea 
țelului suprem înscris în 
Programul 
edificarea 
și comunismului pe pămîn- 
tul României.

în cuvîntul lor, vorbito
rii au analizat, în spiritul 
ideilor șl orientărilor de 
excepțională însemnătate 
teoretică și practică cu
prinse în expunerea, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
realizările remarcabile ob
ținute de poporul nostru, 
sub conducerea partidului, 
în vasta operă de cons
trucție socialistă. în ace
lași timp, au fost exami
nate, cu înaltă exigență și 
responsabilitate față 
prezentul și viitorul 
trie! noastre, căile și 
recțiUe principale de 
țiune pentru dezvoltarea 
forțelor de producție 
factor hotăritor al victo
riei socialismului în Româ
nia, al progresului și bu
năstării întregii națiuni, 
pentru realizarea unei noi 
calități a muncii și vieții, 
pentru întărirea continuă a 
democrației socialiste și 
perfecționarea cadrului 
organizat de participare a

lei expuneri prezentate de‘ 
secretarul genera) al parti* 

’ dului. document progra
matic, care ilustrează cu 
putere rolul determinant 
al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în elaborarea 
și înfăptuirea politicii 
partidului și statului, în 
stabilirea obiectivelor fun
damentale ale dezvoltării 
țării, în promovarea spi
ritului novator, în perfec
ționarea activității în toa-

_ j înaltă 
revoluționară, 

constructor

partidului — 
socialismului

de 
pa- 
dl- 
ac-

Participanții la discuții 
au relevat legătura indiso
lubilă între politica inter
nă de edificare a societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate și politica ex
ternă a partidului și statu
lui nostru, pusă în slujba 
cauzei păcii, destinderii, 
independenței, securității, 
dezarmării, înțelegerii și 
colaborării între popoarele 
lumii.

Cei care au luat cuvîn- 
tul au dat expresie hotă- 
rîrii unanime, ferme a 
comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii, români, 
maghiari, germani și 
alte naționalități, de 
contribui cu- dăruire și 
negație, strîns uniți

de 
a 

ab- 
------ ----------- —în 
jurul partidului, al secre
tarului său general, la în
tărirea torței economice 
și spirituale a țarii, a in
dependenței și suverani- 

- lății sale, la ridicarea pa
triei noastre pe noi culmi 
de progres și civilizație, la 
creșterea bunăstării între
gului popor, la sporirea 
rolului și prestigiului 
României în lume, la 
triumful nobilelor idealuri 
ale socialismului și păcii 
pe planeta noastră. M 

v» ------ A

In con ti nuare, a 
aprobată Hotărîrea de a- 
doptare a Expunerii tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
„Cu privire la stadiul ac
tual al edificării socialis
mului în țara rioaștră, la 
problemele teoretice, ideo
logice și activitatea politi
co-educativă a partidului1*, 
ca document-program pen
tru activitatea întregului 
partid și popor.

Primit cu cele mai cal
de sentimente, în încheie
rea-lucrărilor plenarei lăr
gite a luat cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Cuvîntarea secretaru
lui general al partidului 
a fost subliniată cu repe
tate și puternice aplauze.

Participanții au scandat 
îndelung, cu dragoste și 

stimă „Ceaușescu — P.C.R.", 
exprimînd voința tuturor 
cetățenilor țării, fără deo
sebire de naționalitate, de 
a acționa cu nesecată e- 
nergie, cu elan revoluțio
nar pentru înfăptuirea 
neabătută a importanțelor 
sarcini și orientări formu
late de secretarul general ■ 
al partidului, pentru rea
lizarea hotărîrilor plenarei 
care se înscrie, prin mul
titudinea și însemnătatea 
problemelor dezbătute, ca 
un eveniment de seamă în 
viața partidului, a între
gului nostru popor, plenar 
angajat în activitatea de 
îndeplinire a obiectivelor 
celui de-al Xll-lea Con
gres al P.C.R., a Progra
mului de făurire a societă
ții ’socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare

- a României spre comunism.

BUJUMBURA 2 (Ager- 
pres). La Bujumbura s-au 
desfășurat lucrările celei 
de-a VII-a cesiuni* a Co
misiei mixte guvernamen
tale româno-burundeze de xlm BerghianU/ 
cooperare economică și 
tehnică. S-au analizat sta
diul și evoluția acțiunilor 
de cooperare și a schim
burilor comerciale, conve- 
nindu-se modalități și mă
suri concrete pentru creș
terea volumului schimbu
rilor comerciale și a co
operării economice în sec-

toarele minier, industrial, 
. agricol, al transporturilor.

■ ;D.
Cu ocazia prezenței sale 

în Burundi, tovarășul Ma- 
' . membru

al C.C. al P.C.R., ministrul 
muncii, s-a întîlnit cu E- 

secretar 
al Parti- 
în timpul 

fost subll- 
sătifaeție

mile Mworoha, 
general al C.C. 
dului Uprona. 
întrevederii au 
nlate cu multă 
bunele raporturi existente 
între cele două partide, 
precum și dorința de a le 
amplifica în continuare. —

în cea de-a treia zi a 
lucrărilor mesei rotunde 
„Tineretul anilor '80“, ca
ră se desfășoară la Costi- 
ițești; s-au dezbătut as
pecte privind participarea 
tinerei generații la 
sul de dezvoltare 
mico-socială.

Participanții la 
rotundă „Tineretul
’80“ au avut, totodată, o- 
cazia să audieze expuneri 
privind istoria poporului 
român, preocupările ac
tuale și de perspectivă ale 
tinerei generații din pa
tria noastră.

Lucrările reuniunii 
tinuă.

proce- 
econo-

masa 
anilor

U“ Citij-Napoca 3-0 (1-0)Fotbal, divizia A

Aplauze pentru învingători

PLENAREI LĂRGITE A C C. AL P.C.R.
din 1—2 iunie 1982, de adoptare a Expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, „Cu 
privire la stadiul actual al edificării socialismului în țara noastră, 
la problemele teoretice, ideologice și activitatea politico-educativă 
a partidului", ca document-program pentru activitatea întreguluia partidului”, ca document-program pentru 

partid și popor ,
lectice, pentru activitatea 
viitoare a partidului și 
statului nostru, a întregu
lui popor, în vederea în
deplinirii cu succes 
Programului partidului, a 
hotărîrilor celui de-al 
xn-Iea Congres al P.C.R.

Subliniind înalta valoare 
politică și ideologică pen
tru etapa actuală a dez
voltării economico-sociale 
a țării, precum și pentru 

-înfăptuirea societății 
cialiste multilateral 
voltate și înaintare

fUrmare din pag. 11

întîlnirea — jubileu dih- 
tre Jiul și „U“ Cluj-Napo- 
ca, a 50-a, a oferit fideli
lor suporteri ai diviziona
rei A din Vale destule 
prilejuri de a nu-și dră
mui aplauzele. Mai întîi, 
pentru că favoriții lor au 
reușit să înscrie un gol de 
o rară frumusețe încă din 
prima repriză — în min. 
22 o lungă degajare a Iui 
Cavai este prelungiță cu 
capul de Sălăgean spre 
careul Iul Lăzăreanu. 
Venit în viteză, ; Șumu
lanschi a reușit un voleu 
imparabil. Autorul golului 
a strălucit la mijlocul te
renului, bizuindu-se pe a- 
cerbul duel purtat de Să
lăgean cu Bagiu și Ciocan.- 
în min. 36, același Șumu
lanschi 
nul pe 
lătoare, 
asupra

După 
încercat să-și deschidă 
cbl, incursiunile lor solita
re, s-au „stins" repede și 
pentru că multe din pase 
n-au ajuns la, adresanți. 
Pe de altă parte, Neagu, 
Vînătoru și Vasile Popa,

a înșurubat balo-
----- ? > înșe- 

de-
o traiecotrie 
dar puțin pe 

rîvnitei ținte, 
pauză, oaspeții .au 

jo-

arată tot mai multă sigu
ranță și deeizîe, se simte 
în uittaia linie o coeziune 
sufletească demnă de rea
lizat și în celelalte com
partimente'. Dacă în mirt. 
55 scorul putea lua pro
porții — Giuchici a lobat 
pe lîngă butul sting,- pasa 
lui Șumulanschi —, relan
sarea în atac a lui Varga, 
a creat și mai multe situa
ții favorabile. Au ratat 
însă Sălăgean (59), Dina 
(61), Lăsconi a amînat șu
tul (64); automulțumirea 
prematură a permis „șep
cilor roșii" să îndrăzneas
că mai mult. Minutul 71, 
s-a dovedit a fi momentul 
psihologic al partidei — 
la o lovitură directă. Flo
rin. "Pop s-a aflat liber . 
în careul Jiului ; lovit de
fectuos, balonul a ajuns în 
aut de poartă. în faza ime
diată, Varga s-a infiltrat 
pe aripa dreaptă, centra
rea sa, atinsă de capul 
lui Ciocan I-a derutat pe ' 
Lăzareanu. Din nou 
mulanschi s-a arătat 
iertător : 2—0. Soarta 
tidei fusese decisă.

Șu-
ne-

par-

Trei minute mai tîrziu. 
Varga avea în față doar 
ultimul apărător, în ulti
mă instanță Bagiu a tri
mis în corner. Ritmul a- 
lert al partidei a consem- 

_ nat faze palpitante la 
ambele porți (Cîmpeanu II 
a fost blocat temerar de 
Cavai), înscriu iarăși gaz
dele în min. 83 — Intro
dus inspirat în acel mi
nut, Frățilă a șutat în stîl- 
pul stîng, de unde bato
nul a ricoșat în plasă I 
3—0. •

în aplauzele propriei 
galerii, -Jiul obține astfel 
cea mai categorică victo
rie în retur și egalitatea 
în bilanțul bilateral, Jiul 
— „U“ Cluj-Nanoca (cîte 
19 victorii , și 12 egaluri, 
golaveraj pozitiv : 68—66).

Victorie de bun, auguj - 
pentru rămînerea' în prii' 
ma divizie, dar atenție Ia 
viitoarele ințîlniri.<

JIUL : Cavai — Pasa,. 
Rusu, Neagu, Vînătoru 
Dina, Șumulanschi, Varga, 
(Frățilă) — Lăsconi' (Giur
giu), Sălăgean, Giuchici.

Ion VULPE

Plenara aprobă, totoda
tă, în unanimitate, apre
cierile tovarășului Nieolae 
Ceaușescu privind situația 
internațională actuală, ten
dințele și procesele care 
au loc în lumea contempo
rană, direcțiile și căile de 
acțiune pentru soluționa
rea problemelor comple
xe ce confruntă omenirea, 
pentru realizarea progre
sului,- social, a destinderii, 
dezarmării, independenței 
naționale și a păcii, pen
tru o 'lume n>ai 
mai dreaptă pe 
noastră.

Subliniind" că 
ideile de inestimabilă va
loare teoretică și practică 
conținute în Expunerea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu reprezintă o 
contribuție de seamă la 
dezvoltarea teoriei și prac
ticii construcției socialiste 
și comuniste, la îmbogăți
rea gindirii revoluționare 
contemporane, plenara a- 
preciază că obiectivele, 
sarcinile și indicațiile tra
sate constituie un amplu 
program ideologic și cnl- 
turai-educativ, în spiritul 

concepției materialist-dia-

bună și 
planeta-

tezele și

so- 
dez- 

a 
României spre comunism, 
plenara hotărăște ca Expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu să fie supusă 
Conferinței Naționale 
partidului spre dezbatere 
și adoptare ca document 
programatic al Partidului 
Comunist Român, al între
gului nostru popor.

Plenara hotărăște ca, pî- 
nă ta Conferința Naționa
lă a partidului, Expunerea 
să fie studiată și târg dez
bătută în toate organele 
și organizațiile de partid, 
in organizațiile de masă 
și obștești, în toate orga
nismele economice 
cial-politice din 
noastră. In cadrul 
dezbateri se vor 
programe de măsuri con-

și so- 
patria 

acestor 
elabora

crete, care să ducă la îm
bunătățirea muncii în eco
nomie, în celelalte sectoa
re ale vieții sociale, a mun- 

a cii ideologice, teoretice, po
litice și cultural-educative, 
a întregii activități da 
partid și de stat din țara 
noastră.

Plenara își exprimă con
vingerea că studierea și 
însușirea de către toți co
muniștii, de către toți oa
menii muncii a ideilor teo
retice și a orientărilor 
practice conținute în Expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se vor materia
liza în îmbunătățirea ge
nerală a activității, politi- 

a co-ideologice și cultural- 
educative de formare a o-

• mului nou, în creșterea 
conștiinței sociale și ridi
carea gradului de partici
pare a tuturor cetățenilor 
— fără deosebire de națio
nalitate — fă dezvoltarea 
economico-socială a țării, 
în deplină libertate și in
dependență, la întărirea 
forței și unității națiunii* 
noastre în jurul partidului 
și al secretarului său ge
neral, la înfăptuirea Pro
gramului partidului de 
făurire a societății socia
liste multilateral dezvol
tate și de înaintare a 
României spre comunism.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Destine 
mantice ; Unirea: 
țul ideal.

ro-
So-

PETRILA: Patrula
cosmică în acțiune.

LONEA: Campionii.
VULCAN — Luceafă

rul > Capitolul ai II-lea.
LUPENI — Cultural: 

Maria Mirabela.
UR1CAN1 : Casă 

tru Carolina,

din bazinul minier 
al Gorjului.

11.40 Film serial. Lu
mini și umbre. E- 
pisodul 12. 12,40
Occident ‘82. Obs
curantismul mis
tic — drama unor 
destine.

13,00 închiderea pro
gramului.

16,00 Telex.
16,05

f

pro-

TV
11,00 Telex.
11,05 Profesiunile 

cinalului.

Viața școlii. . Omul 
de la catedră — 
educator poliție. 
„■De-a lungul Vis- 
tulei". , Reportaj' 
din R.P. Polonă. 
Semnături din 
cartea muncii. 
Ferestre sub mun
ți — reportaj.

cin- 17,00 Studioul tinere- 
Meserii tului.

16,30

pen-

eco-

docu-

18,00 închiderea 
gramului.

20,00 Telejurnal.
20,30 Actualitatea 

nomică.
■ • y ■

20,45 Memoria
mentelor, O pagi
nă glorioasă în 
lupta antifascistă 
dte România.
Formațiile muzi
cale ale Radiote- 
leviziunii pe mari
le platforme in
dustriale ale țării. .

22,00 Viața culturală.
22,20 Telejurnal.

21,10

memento

Mfca publicitate
' PIERDUT legitimație de 

bibliotecă pe numele Cons- 
tantinescu Daniel, elibera
tă de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(720) ’

Un grup de prieteni anunță cu durere decesul 
celui care a fost

HLOPETZKI VASILE
Sincere condoleanțe familiei, (721)
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