
PROLET ARI DIN TOATE TARILE, UNITI-VÂ1

ANUL XXXVIII. NR. 9 387 SÎMBĂTĂ, 13 NOIEMBRIE 1982

In sprijinul producției — muncă politică dinamică, eficientă

Comuniștii—oameni ai faptelor,
ai inițiativelor înaintate

Sesiunea
Adunări Naționi

0 recentă adunare ge
nerală a organizației de
bază Il/d de la mina Lu- 
peni, consacrată dezbate
rii responsabilităților ce
revin comuniștilor pentru 
bunul mers al producției, 
a scos în evidență necesi
tatea evitării deranjamen
telor la fluxul de transport 
din axul colector al stra
tului 5 care periclita eva
cuarea producție; întregu
lui sector și, totodată, a- - 
provizionarea cu materiale 
> abatajelor. Cauza : u- 
zura transportorului, um
flarea vetrei axului colec
tor. In vederea remedierii 
adunarea a hotărît ca două 
schimburi din duminica ur
mătoare să fie consacrate 
revizuirii complete a tran
sportorului, înlocuirii' su- 
bansamblelor uzate, " rea- 
menajării axului colector, 
stabilind în acest sens res
ponsabilități precise unor 
membri de partid. Peste 
cîtcva zile, în două schim
buri dc duminică, în frun
te cu comuniștii loan Zbur
lea. Traian Trifan. Ioan 
Gothard, Dorel Dima, eloc- 
trolăcătuși. Alexandru Rb- 
taru, Petru Borșos și Va- 
SîSs Rădeanu, mineri,
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Formalismul și optimismul nefondat
generează mari probleme la producția fizică
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Numai 
și me- 
justifi- 
înscris

Adunări generale ale reprezentanților 
oamenilor muncii

Șeful de schimb Va- 
sile Sabău. din brigada 
lui Andronic Grumă- 
zescu de ta sectorul III 
al minei Bărbăteni, ală
turi de cîțiva ortaci, 

Ca for al autoconduce- 
rii muncitorești, aduna- 

!. rea generală a reprezen
tanților oamenilor muncii . 
are obligația de a anali
za critic și autocritic ac
tivitatea colectivului de 
muncă, inițiind măsurile 
necesare pentru îmbună
tățirea ci, la l.M. Bărbă-î 
ten i-insei acest deziderat 
n-a fost realizat în în
tregime .datorită forma
lismului și optimismului 
fără acoperire în- fapte 
manifestat la nivelul bi
roului executiv, 
carențele stilului 
todelor de muncă 
că faptul că s-au 
la cuvînt doar șapte oa
meni ai muncii, dintre 
care cinci ingineri și sub- 
inglneri, un maistru prin
cipal (inginerul șef cu 
producția, un șef de S£?C~ 
tor și' patru adjuneți și. 
doar un singur miner, șe
ful de brigadă Nicolae O- 
prea, de la sectorul II. 
Să nu fie interesați de 
soarta producției tocmai 
cei care, prin eforturile 
lor, scot la lumină cărbu-
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uă echipe complexe au reu
șit să termine integral lu
crările stabilite pentru re- 
condiționarea axului coloc- 
tor.

Inițiativele, intervenția 
comuniștilor., și-au dovedit 
efectul și asigurarea pre
miselor necesare terminării 
unei lucrări- miniere de 
mare urgență pentru des
chiderea unei noi capaci
tăți de producție. Lucrarea 
respectivă, o galerie de cap 
în stratul 3 blocul II, a- 
vansa cu mare încetineală 
din lipsa unei benzi de 
deversare pe fluxul de 
transport al cărbunelui tă
iat de combină. Evacuarea 
cărbunelui tăiat mecanizat 
se execută manual, prin 
lopăta re; de aici avansa- (Continuare in pag a 2-a]

nele ? Din luările de cu- 
vînt am reținut însă un 
aspect revelatoriu pentru 
această situație.

—• Am mai propus de 
zeci de ori, remarca mais
trul principal Ion Lițcan, 
adjunctul șefului de la 
sectorul IV, să se ia mă
surile necesare pentru ca 
atunci cînd o brigadă Se 
plasează la un anume loc 

de muncă să nu mai fie 
mutată decît după termi
narea lucrării. Or, prin 
mutarea, din loc în loc, 
date fiind necesitățile de 
organizare a muncii, se 
pierd mulți metri prețioși.

Din păcate, la l.M. Băr
băteni, nu e singura pro
punere care se repetă cu 
ocaziile adunărilor gene
rale. In genere, s-au fă
cut referiri la unele mă
suri concrete, care pot . 
fi întreprinse în mod 
curent de conducerile sec-

rea scăzută, pericolul în
târzierii deschiderii nou
lui frontal. Soluția a venit 
din partea comuniștilor 
Gheorghe Stoichin, maistru 
electromecanic, ing. Victor 
Bolosin și lăcătușul .Nico
lae Drăghici și a constat 
în adaptarea unui transpor
tor TR-2 în locul benzii de 
deversare — care se an
corează și rulează pe o și
nă de . monorai. Efectul i- 
nițiativei: brigada de pre
gătiri a lui Dumitru Boboc 
a reușit să dubleze viteza 
de avansare și să termine 
galeria de cap, în prezent 
executîndu-se suitorul de

Ioan DUBEK

toarelor sau a minei — 
procurarea unor motoare 
de rezervă, a unei maca
rale, a unui tractor 
IERON, a unei... drujbe 
etc. ; absențele nemoti va
te, indisciplina, nerespec. 
tarea tehnologiilor de lu
cru, ignorarea avantajelor 
mecanizării complexe a 
lucrărilor din subteran — 
aspecte relevate în arti

colele apărute în ziarul 
nostru, cu prilejul unor 
analize ale reprezentanți
lor comitetelor municipal 
și orășenesc Lupeni de la
i.M.  Bărbăteni — n-au. 
stârnit decît opinii tan
gențiale or, pur și sim
plu, au : fost eludate în 
discuție. Lucru de mi
rare, mai ales că mina 
Bărbăteni, într-un trecut 
nu prea îndepărtat frun
tașă pe ramură, ș rămas 
în acest an datoare eco
nomiei naționale cu zeci

în. prezența tovarășului rii a 35 de ani de Ia pro- 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Roman, președin- Palatului Marii
tele Republicii Socialiste 
România, vineri, 12 noiem
brie, s-au deschis lucrările 
în plen ale sesiunii a șa
sea a celei de-a opta le
gislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

înaltul for legislativ al 
țării se întrunește într-o 
perioadă de muncă intensă 
pe care întregul popor o 
desfășoară cu însuflețire în 
întâmpinarea ~ 
Naționale a partidului, 
alegerilor de deputați 
consiliile populare muni- 
cipale, orășenești și co
munale, evenimente de ma
re însemnătate în viața 
patriei noastre și aniversă-

Conferinței
a 

în

Prezentarea de condoleanțe 
la Ambasada Uniunii Sovietice 

din București
•• : ’ -’ \ •

La sediul Ambasadei U- 
niunii Sovietice din Bucu
rești au venit în cursul 
zilei de vineri să aducă un 
ultim omagiu marelui dis
părut, Leonid llici Brejnev, 
activiști de partid și de 
stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, delegații 
din partea unor ministere 
și alte instituții centrale, 
mii de oameni ai muncii 
din întreprinderile bucUreș- 
tene, elevi, cetățeni. .

Membrii delegațiilor au 
pășit îndurerați în clădirea 
Ambasadei, unde au păstrat

de mii de tone de cărbu
ne coesificabil și energe
tic. Or, linie de front 
există, zestrea tehnică o- 
feră posibilitatea obține
rii unor producții și pro
ductivități sporite. Date
le chiar incomplete (doar 
p? nouă luni?!) furniza
te de darea de seamă pu
teau declanșa dezbateri 
lucide asupra realizării 
indicatorilor de plan și 
totuși discuțiile au canto
nat în probleme mărun
te,- nesemnificative, de 
competența curentă a 
factorilor de decizie din 
întreprindere. Or, aduna
rea generală trebuia să 
constituie un prilej fer
til de estimare și valo
rificare a întregului po
tențial al colectivului de 
muncă, analiză ce se vrea 
soldată cu un plan de 
muncă, menit să condu
că la redresarea minei.
Numai cu angajamente 
formale, fără, acoperire

Ion VULPE
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clamarea Republicii. ■
La sosirea în rotonda 

------------- ------ i Adunări 
Naționale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea parti
dului și statului au fost 
salutați cu puternice și 
îndelungi aplauze de depu
tați și invitați.

împreună cu conducătorul 
partidului și statului, în 
lojile oficiale au luat loc 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Constantin Dăs- 
căleseu, alți tovarăși din 
conducerea partidului și. 
statului.

Lucrările au fost des
chise de președintele Ma- (Continuări fn pag. a f-a)

un moment, de reculegere 
în fața portretului îndoliat 
al lui Leonid llici Brejnev 
și au semnat în cartea de 
condoleanțe. In numele co
muniștilor, al colectivelor 
de oameni ai muncii pe ca
re le-au reprezentat dele
gațiile au exprimat amba
sadorului V. I. Drozdenko, 
celorlalți membri ai am
basadei sincere condolean
țe, sentimente de stimă și 
respect față de memoria- 
conducătorului P.C.U,S. și 
Uniunii Republicilor Sovie

La zi, în campania electorală

Manifestări educative
integrate in activitatea 

economică

La mina Aninoasa a 
fost inițiată,, in urmă c.u 
trei luni, o eficientă for
mă de stimulare a între
cerii socialiste dintre for- rile politice, educative și 
mafiile de muncă : acor
darea distincției „Lampa 
de miner", pe baza, unor 
criterii riguroase și a ți
nui punctaj corespunză
tor (diferențiat ■ pentru 
abataje cameră, frontale 
sau pentru lucrările de 
pregătiri), și a drapelului 
de fruntaș in întrecerea 
socialistă. Astăzi, la ora 
13,00 în incinta minei es
te organizată o festivita
te prilejuită de stabilirea 
fruntașilor în luna oc
tombrie, manifestare or
ganizată in întâmpinarea 
importantelor evenimente 
din viața poporului nostru 

, — alegerile de la 21 no-
) iembrie și Conferința Na- 

țională a partidului. Frun.
i țașli în întrecerea Șocia- 
) listă sini minerii clin bri.
l
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Raid-anchetâ în unitățile comerciale 
■Mărunțișuri care „trag cam greu" în cî Jarul

'bunei aprovizionări
as

rii Adunări Naționale, ts» 
varășul Nicolae Giosân.

In memoria tovarășului 
Leonid llici Brejnev, se* 
crețar general al Comite
tului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii 
Sovietice, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Soviețice, depu
tății și invitații au păs
trat un moment de recu
legere. ■

Intrîndu-se în lucrările 
sesiunii, președintele Ma
rii Adunări Naționale • a 
supus spre aprobare ordi
nea de zi propusă de Bi
roul M.A.N. ;

1. Validarea alegerii u- 
nor deputați în Marea A- 
dunare Națională.

tiee Socialiste, durerea 
profundă pe care o încear
că întregul nostru popor 
față de pierderea grea su
ferită, calda prietenie a 
tuturor oamenilor muncii 
din 'țara noastră față de 
popoarele sovietice. con
vingerea ;că acestea vor 
transforma clipele de pro
fundă durere pe care le în
cearcă într-o forță puter
nică de luptă și muncă 
pentru edificarea comunis-

Bădescu, de la sectorul 4 
II, care și-au depășit sar-i 
circile de producție la pre- ' 
gătiri cu 125 ml, și orta-

..... ................... )

*
*

*

rilor, hotărîți să-și valo- ‘: (

T. SPĂTARI’

(Continuat e in pag a l-a.
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gada condusă de Grigore\

cii brigadierului Constan
tin Iacob, din cadrul sec
torului I. Această stimu- ■ 
lativă competiție a har- i 
niciei minerești este ur- , 
mărită îndeaproape de 
comisia pentru întrecerea | 
socialistă, de pe lîngă con-f 
Siliul oamenilor muncii, ■ 
și comisia pentru întrece-\ 
rea socialistă și generali, i 
zarea experienței înainta
te. ( ,

integrată în manifest ă- 

culturale, nemijlocit le- ] 
gate de activitatea social- 
e'c.onorhică că* 1 au loc în 1 
Valea Jiului în întîm- 
pinarea apropiatelor a- 
legeri de deputați în 

■consiliile populare mu
nicipale, orășenești și 
comunale, festivitatea de 
astăzi la care participă 
formații cultural-educati
ve și pionieri de la școa
la generală din localita
te este un eveniment im- < 
portant în munca mine-

rifice întregul potențial 
tehnic, de muncă și orga., 
nizare, într-o atmosferă 
de ordine și disciplină, 
pentru recuperarea res
tanțelor la . .producția de 
cărbune.



c 2 SÎMBÂTA. 13 NOIEMBRIE 1982

■—N COMUNIȘTII
Urmare din pag. /)

OAMENI AI FAPTELOR
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Conferința pentru dare 
de seamă și alegeri a or
ganizației de tineret de 
la I.M. Livezeni a anali
zat într-un spirit Critic și 
autocritic activitatea des
fășurată de comitetul 
U.T.C. de la alegeri și pî
nă în prezent. Atît darea 
de seamă cît și partici
pants la dezbateri au fă
cut referiri directe la sti- 

. Iul și metodele de mun
că ale comitetului U.T.C., 
la modul cum au parti
cipat tinerii la înfăptui
rea sarcinilor de produc
ție. Minusul de 187 000 
tone de cărbune înregis
trat de I.M. Livezeni în 
perioada care a trecut din 
acest an denotă că nici 
tineretul nu a participat
cu răspunderea necesară wnuiHinuuMifinfimm 
la activitatea productivă. 
Au fost, multe absențe 
nemotivate,' învoiri și în- 
tirzieri ale tinerilor, ceea 
ce impune ca noul comi
tet să7 mobilizeze mai 
mult tinerii la activitatea 
de producție și la viața 
de organizație, .

Sentimentul marii res
ponsabilități ce revifle ti
nerilor de aici a determi
nat și în cadrul adunări
lor generale pentru dare 
de seaniă și* alegeri o exi
gență deosebită. Această 
exigență a caracterizat și 
fcohferința organizației 

țU/T C. care a luat în
dezbatere întărirea of di- mitet U.T.C., va întreprin- 
nii și disciplinei,1 calita
tea cărbunelui, califica
rea și policalificarea, sta- 

' bilizarea noilor încadrați,
precum și modul de par- darea de seamă și în cu-

. - . ... Ț ,-e ■

ticipare a tinerilor Ia via
ța de organizație.
' Refcrindu-se la viața de 
organizație, Dănuț Spiner 
a relevat în cuvîntul său 
că „au fost tineri, e ade
vărat, puțini la număr, 
care nu au avut 6 pre
zență vie la adunările ge
nerale, la acțiunile or
ganizate de comitetul 
U.T.C. și față de care nu 
s-a luat nici o măsură. 
Consider că noul comitet 
pe care îl vom alege as-
•t/iiftMtttttnimtiittittiitfi,

m
Alegeri 

organizațiile
u.t.c. ’?<

)
V

/

tăzi va medita profund 
asupra lipsurilor manifes
tate în aetivitatea noas
tră și va întreprinde mă
suri concrete de îmbună
tățire ia acestora". „De re
ținut faptul că uteciștii 
de la sectorul III — afir
ma tînărul Mitică Poloboc 
—nu au făcut totul, deși 
aveau condiții, pentru rea
lizarea sarcinilor de plan. 
Nu au acționat îndeajuns 
pentru îmbunătățirea ca
lității reviziilor 1 și repa
rațiilor, a întăririi ordinii 
și disciplinei. Biroul or- 
ganzației de bază recent 
ales, sprijinit și îndrumat 
îndeaproape de noul co-

de măsuri energice de re
dresare a situației". £) 
problemă dintre cele mai 
importante cuprinsă în

la
... Constantin

Dondera, Alexandru He
ring, Virginica Zăvoi a 
fost aceea a ridicării ca
lificării și perfecționării

• celor ce mînuiesc utilaje
le din dotarea întreprin
derii, a participării conș
tiente și efective a fiecă
rui tînăr la redresarea 
producției. „Noul comitet 
arăta la rîndul său Du
mitru Filimon, trebuie să 
se ocupe mai mult de e- 
ducarea prin muncă și 
pentru muncă a tinerilor, 
ide stabilizarea lor la mi
nă, de timpul liber al a- 
cestora". Majoritatea ce
lor care au luat cuvântul 
au venit cu propuneri 
menite să conducă la îm
bunătățirea activității de 
extracție, la sporirea efi
cienței economice, '

Răspunderea cu care 
au fost dezbătute proble
mele activității economi
ce ale minei și cele ale 
muncit educative s-a ma
terializat într-un program' 
de măsuri menit să asi
gure îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce re
vin tineretului. Răspun
derea și pasiunea cu ca
re muncesc tinerii îndrep
tățesc convingerea că ei 
își vor aduce o contribu
ție deosebită la sporirea 
producției de cărbune, că

.. vor face totul pentru ca 
organizația de tineret de 
aici să devină o organi
zație fruntașă în Vale.

Constantin GRAURE

Miercuri dimineață, 
reporteri ai zia
rului n o s t ru însoțiți 
de Ioana Mihalca și Ma
ria Apostol de la Inspec
ția comercială de sfat, au 
întreprins o anchetă în cî
teva magazine alimentare 
din Petroșani. S-au urmă
rit modul în care este gos
podărit fondul de marfă, 
onorarea comenzilor de că
tre I.C.R.A., aspecte de 
(disciplină comercială, cele

f

vîntul pa rticipanților 
dezbateți în

a-

atac iar, peste cîteva zile, 
odată cu străpungerea în 
galeria de bază, urmînd să 
se deschidă uri nou abataj 
de mare capacitate. .

Un alt exemplu : 
cursul lunii octombrie,
batajul frontal mecanizat 
al brigăzii lui Marin Tur- 
neănu a întîmpinat greu
tăți în evacuarea produc
ției din cauza presionării 
galeriei de bază. Se im
punea o intervenție promp
tă, eficientă. Fără să aș
tepte sprijinul conducerii, 
inițiativa au luat-o tot co
muniștii din brigadă : , în 
frunte cu comuniștii Ma
rin Turneanu și Francisc 
Sofalvi, secretarul adjunct 
ăl organizației de bază II 
b, minerii au lucrat în 
schimburi prelungite și au 
reprofilat galeria de bază. 
Rezultatul : brigada a în
cheiat cu succes luna oc
tombrie, ajungînd cu pro
ducția extrasă suplimentar 
de la începutul anului Ia 
peste 11 000 tone de căr
bune.

— Ceea ce cerem' comu-

niștilor, mai aies acum, în 
întimpinarea Conferinței 
Naționale este tocmai in
tervenția promptă, eficien- biri, de îndemnuri și com- 
tă în sprijinul realizării 
producției în mod ritmic, la 
nivelul indicatorilor plani
ficați, ne spunea secretarul 
comitetului de partid de 
sector Doru Gavrilă. Desi
gur, ei au sarcini precise, 
stabilite în adunările ge
nerale, în funcție de speci
ficul frontului de luci'u, să 
desfășoare o muncă politi
că susținută pentru folosi
rea eficientă a utilajelor 
moderne din dotarea aba
tajelor și lucrărilor minie
re, executarea corectă a 
reviziilor și reparațiilor, 
respectarea tehnologiilor, 
a disciplinei de lucru. Pe 
aceste teme se axează, cu te și producție, brigăzile de 
precădere, dezbaterile în 
adunările generale, momen
tul economic, discuțiile in
dividuale in birourile or- iar sectorul are un plus de 
ganizațiilor de bază, con
vorbirile pe care le orga
nizează agitatorii Alexan
dru Rotaru, Ioan Maier, 
Mircea Pop, Tibcriu Pol- 
gar, Armand Pîrvulescu și 
ceilalți comuniști în forma-

țiile de lucru. Dar. impor
tant e, după părerea noas
tră, ca dincolo de convor-

baterea indisciplinei și a 
delăsării, în cadrul demer
sului politico-educativ, 
muniștii 
orienteze 
nilor din 
exemplul 
cu zi, prin inițiativa și in
tervențiile lor ferme, pli
ne de dăruire pentru evi
tarea strangulărilor, a aba
terilor, pentru asigurarea 
desfășurării în condiții op- , 
time a procesului produc
tiv.

Ambele formații 
abatajele, mecanizate 
depășiri substanțiale 
indicatorii de productivita-

co
să stimuleze, să 
eforturile oame- 
jurul lor prin 

faptelor lor de zi

din. 
au 
la

pregătiri își realizează rit
mic sarcinile în deschi
derea viitoarelor capacități.

producție pe 10 luni de 
6 500 tone de cărbune. Suc
cese ce prefigurează altele 
și mai valoroase în 
tea Conferinței Naționale a 
partidului.

(Urmare din pag. 1)

în activitatea productivă, 
mult așteptatul reviriment 
va fi în continuare tergi-, 
versat, La al cîtelea an
gajament se află condu
cerile minei, ale sectoa
relor ? Și iată că, în oc
tombrie, I.M. Bărbăteni 
înregistrează o restanță 
de aproape 10 000 tone de 
cărbune, zilele care au 
trecut din noiembrie nea- 
rătîndu-se mai generoase 
— minus 2 070.

Pentru ca, într-adevăr, 
la nivelul întreprinderii 
miniere Bărbătem, să se 
petreacă mutații structu
rale în ceea ce privește 
nivelul cantitativ și cali
tativ al producției este

la producția fizică 
nevoie de o indispensabi
lă investiție de înaltă 
coștiință muncitorească.
Se impune ca organizația 
de partid să catalizeze toa- 
țe forțele colectivului, să 
întreprindă măsuri energi
ce pentru eradicarea in
disciplinei și a defecțiu
nilor tehnologice. In ace
lași timp trebuie instau
rată o fermă atitudine de 
utilizare la adevărata va
loare a mijloacelor meca
nizării lucrărilor în sub
teran și de exploatarea 
lor intensivă, pentru îm
bunătățirea structurii for-

oamenii muncii să contri
buie la îmbunătățirea ac
tivității. în acest sens fo
rul democratic, ' repre
zentativ, dar și partici
pativ, al autoconducerii 
muncitorești trebuie să-și 
trăiască cu adevărat via
ța, să adopte un stil de 
muncă dinamic, capabil 
să pună în valoare în
treaga capacitate a co
lectivului oamenilor mun
cii, să determine salturi 
calitative în toate dome
niile de activitate. Cu al
te cuvinte, se cuvine 
deschiderea unuL . front 

ței .calificate de muncă, continuu împotriva for- 
folosirea eficientă a fon- malismului, atitudinii de 
dului de timp. înainte de automulțumiro, de negii- . 
toate însă, comitetul de jare a angajamentelor a- 
partid are datoria de a sumate în întrecerea so- 
mobiliza comuniștii, toți cialistă - . ,

i

Mărunțișuri care „trag cam greu" 
în cîntarul bunei aprovizionări

legate de igienă, o'ri 
buna servire.1 
anchetei este, . ___
satisfăcător dar, pe ici pe 
colo, s-au întîlnit și nere
guli a căror îndreptare este 
posibilă. Să lăsăm să vor
bească faptele.

de
Rezultatul 

în generai,

v '
1,„pentru unii mumă. 

:ru aîtll...“
„ uitat" să scoată la vînza- 
re vreo 60—70 kg -de lă- 
mîi și vreo • 300 kg pește 
congelat. A plătit și dînsa,

cu toate că „uitarea e scri- 
să-n legile omenești!“. Mi
cile (sau marile) dosiri ''de 
mărfuri n-au dispărut,-A-, 
șadar.. Și la magazinul 13# 
niște „tărie" aștepta în 
magazie 1 Ca de altfel' și 
vreo 20 cutii de smintînă/ 
la cutie, foarte buhă/aș- 
teptau să fie date/pe sub 
mină!

Onorarea comenzilor ține de onoarea 
firmei I.C.R.A.

La aproape toate unită- 
•țiile vizitate am întîlnit O 
stare de lucruri nesatisfă- 

I cătoare in ceea ce privește 
concordanța .dintre mărfu
rile solicitate prin notele 
de comandă și ceea ce 
se țj'oate găsi în rafturi. 
Explicația este simplă. Da
că magazinele 1, 12 și 22. 
au cerut paste făinoase 
încă din data de... 1 no
iembrie, I.C.R.A. nu s-a 
achitat de sarcina de a le 
livra, deși în stoc există.., 
i»8 tone . de astfel de pro-

duse (?!). Lipsesc, de ase
menea, sortimentele de 
conserve din pește, alte 
produse. Este adevărat, 
I.C.R.A. nu dispune de mij
loace de transport suficien
te, dar de aici și pînă la 
a lăsa unitățile fără un 
produs (care există) timp 
de 11 zile... Așa se intîm- 
plă și cu măcelăriile, din 
care lipsesc capul Și pi
cioarele de porc, carnea 
de oaie (raionul magazinu
lui nr. 1, unitatea 117 și 
100).

Este așa de veche, de 
bătătorită și de spinoasă 
problema ambalajelor în- 
Cîț cei vizați să o rezolve 
au devenit practic imuni 
la semnalele noastre criti
ce. Dar, să nu ne... amba
lăm. Se; vede treaba că-nu 
peste tot „zac," ambalaje. 
Dacă Ia unitatea nr. 1 și 
1.31 ele sînt ridicate ope-

lui... mărțișor (?!) așteap
tă 6—7000 de sticle 1/2. 
Așteaptă, săracele, să fie 
reintroduse în circuitul; 0- 
conomic. Pînă cînd, doar 
conducerea I.C.R.A. știe 1 
Tot la ambalaje, cartonul 
și hîrtia (aparent, fără va
loare) blochează spațiile 
de depozitare. Nu se gîn- 
dește nimeni la valorifica-

Intermezzo...-la cafea
merciale Valerica lovan îi 
e greu să-și realizeze pia
nul de 60 000 Ici lunar. E 
un semnal pentru între
prinderea comercială!.

Rald-anchetă
în unitățile comerciale

La măcelării, carne
La necesitățile de carne 

menționate se găseau din 
abundență carne de vită 
foarte frumoasă, de toate 
calitățile, oase cu legume, 
carne de vită preambalată. 
Unitățile erau curate, car
nea expusă în condiții bu
ne de igienă și păstrată 
corespunzător, prețuri afi
șate pentru toate sorti
mentele. Dacă la unitatea 
117 (vînzător Victor An- 
gheloiu) ar mai fi „de lu-

de vită fără... client! 
cru" (la. curățenie, în ținu
ta lucrătorului comercial), 
o notă bună se cuvine u- 
nității 100 (responsabil îe- 

, sif Simplify), care poate 
să constituie un exemplu 

- pentru toate unitățile 
profil din municipiu, 
ultimă constatare : în 
celării butucii „gem" 
carne de vită de toată 
musețea, dar n-are
s-o vadă, pentru că lipsesc 
cumpărătorii.

rativ, la unitățile 22 și 12 
„munții" de lăzi cu sticle 
goale depășesc imagina
bilul. La unitatea 12, de 
exemplu, nu s-au mai ri
dicat ambalaje din 27 oc
tombrie. Spațiul 
zitare ă devenit 
tor, ș-au blocat 
de ' mină 
sînt, se știe,
te mărfurilor). Mai gravă 
pare situația de la maga
zinul 22, unde din luna

de depo- 
neîncăpă- 
magaziile 
-(care 

destina-

rea lor ? Dacă luăm maga
zin cu magazin, acestea 
valorează cit pădurea de 
pe Dealul Institutului 1 E- 
xistă, se știe, o lege care 
obiigă la recuperarea sti
clelor și borcanelor. Dar, 
pentru a le prelua de la 
cetățeni, magazinele treau- 
ie* să aibă asigurate lăzile 
necesare și ridicarea lor la 
timp. Cine se 
odată in proble 
lajelor 7

„ambalează11
■ma amba-

de 
O

fru_
cine

D’ale vînzătorilor
Am ajuns și la asta ! 

Vînzătoarea Valeria Dami- 
nescu (unitatea 22) nu afi
șează prețuri la speciali
tăți (strudel, covrigi, cor-

nulețe). în plus, în raionul 
său e cam... mizerie. A 
primit (de fapt a dat !) o 
amendă. Tot la această 
unitate, Ana Țăndărică a

La raionul „Cafeâ" al 
magazinului 12 cînd e bu
telie, nu e apă și invers. 
Cînd este și butelie și apă 
sc mai întrerupe curentul, 
în acest caz lucrătoarei co-

Să cîntărim bine... problema cîntarelor 
și aparatelor de casă

La magazinul 22, apara- făină și mălai, mezelurile 
sînt preluate „ochiome- 
tric", cu încredere șl op
timism, dar este ilegal. Și 
asta de vreo... 5 ani. Ă- 
junge I Tn procesul verbal 
încheiat în registrul 
control unic s-a 
ca termen soadent 
rezolvarea acestor | 
me 20 noiembrie. ; 
curioși și noi.

tul de casă nu are bandă 
de control și nici etichetă 
pentru cumpărător. Casele. 
(4 la număr) sînt vechi și 
necorespunzătdare. Ș^u fă
cut referate dar timpul 
n-a... marcat nici o schim
bare a situației. La același 
magazin lipsește un banal 
cîntar-basculă, care să a- 
jute la preluarea mărfuri
lor. De exemplu, sacii cu

■ - *
Acestea sînt, in mare, 

constatările noastre, 
mai fi de adăugat că 
ținuta vînzătdarelof 
dispărut bonetele (este, se 
pare, moda fesurilor), că 
ecusoanele nu mai sînt o- 
bligatorii, că nu peste tot 
igiena ne dă afară din 
casă, ba chiar că sancțiu
nile contravenționale au 
fost primite, uneori, cu 
zîmbetul pe buze (!). Ceea 
ce ar mai rămîne încă de 
adăugat este că nu prea se 
vede activitatea merceo
logilor de verigă interme-

l de 
stabilit 
pentru 
proble- 
Sîntcm

Ar 
din 
au

diară între unități, 
prinderea comercială 
I.C.R.A., și nu au doar o- 
bligația de a controla, ci 
și pe aceea de a îndruma 
și coordona. Pentru că, 
de cele semnalate aici nu 
sînt de vină doar lucrăto
rii comerciali, mai există 
multe alte servicii, birouri, 
compartimente, care se 
cheamă că tot comerț fac. 
Și cine face comerț nu are 
decît un singur „stăpîn", 
cumpărătorul.

Gheorghe BOȚEA, . 
Mircea BUJORESCU j

între-
Și
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Grație și imprevizibil în lem

poziția

faptul 
laturii 

dar 
este

wisul 
poe- 
anu- 
ne-

trîn", 
„Moș 
că", 
her".

paltin șt chiar nuc. 
mele încercări au 
prin 1975, apoi în 

din — prima expoziție
nală la Lupeni.

storia brigăzii artis
tice nu se consem
nează în tomuri 

groase, rădăcinile ei sînt 
aici, aproape de noi, pen
tru că brigada artistică a 
apărut ca o necesitate a 
cotidianului de după 23 
August. A purtat diferite 
nume și haine, s-a chemat 
brigadă de agitație, i s-a 
zis brigadă artistică de a- 
gitație și mai nou, briga
dă artistică. Ca orice lucru 
nou, a fost contestată și 
îmbrățișată cu entuziasm, 
unii i-au spus „gen minor", 
iar alții „gen complex", ca

gen artistic complex, îm
binare de muzică, proză, 
poezie și dans, cu misiune 
civică, educațională, gen 

artistic care, bine slujit de 
instructori și interpreți, 
poate crea emoții "estetice, 
ca oricare din genurile ar. 
tistice consacrate.

Poate pare curios 
că insistăm asupra 
artistice a brigăzii, 
consider că aceasta
condiția numărul unu ca 
brigada artistică să-și jus
tifice existența. Vorbind

în final bri
gada artistică 
să rămînă ce
ea ce este și 
astăzi : oglin
dă a realită
ții noastre coti
diene, instru
ment de re
flectare a 

împlinirilor, armă cficicn- 
tă contra lipsurilor.

C T’nele persoane care 
ocupă între altele cu 
picatul firului de păr 
patru, au încercat să-i gă
sească un loc printre ge- Np-a ^ost sa 
nurlie artistice pornind de 
la criterii mai mult sau 
mai puțin obiective, uitînd 
funcțiile sale particulare, 
condiționarea și menirea

■ei. -
Ca unul care și-a închi

nat peste 30 tfe ani activi
tății în și pentru brigada 
artistică, mi-a fost dat să-i 
cunosc începuturile, să 
contribui cu modestele me
le mijloace la propagarea 
ei șî să o văd astăzi ajun
să la maturitate, împlinită 
șl eficientă. Vorbesc aici 
de adevărata brigadă artis
tică, nu de încercările ne
izbutite, tiu de parodiile 
diletante și nici de făcă
turile la metru sau kilo
gram ale cortfecționerilor 
fără har.

Brigada .

instrument de speriat oa
menii, dar ea trebuie să 
constituie o armă de temut 
a colectivelor contra celor 
ce calcă greșit, contra ace
lor piedici ce se ivesc în 
drumul nostru spre mai 
mult, mai bine, mai fru
mos. Este bine atunci cînd 
în sînul unui colectiv se 
spune — „Fii atent ce 
faci, că altfel te „pictez" 
la. brigada artistică!". A- 
ceasta denotă că brigada 
există, trăiește cu adevărat 
șl face parte din colectiv 

despre stările de lucru de ca strungul, ca mașina de
lingă noi, despre oamenii perforat, ca ortacul de

, muncă. Nu 
sînt canoane, 
schițe și dia- • 
grame care să 
dimensioneze 
brigada artis
tică. Bune sînt 
brigăzile 
la un 
c o n s t r 

de un om cu talent, 
vervă, cu umor și cu ___
goste, se adaugă munca u- 
nui colectiv de interpreți 
înzestrați, interesați și iu
bitori de frumos, așa cum 
a fost de attîea ori cazul 
la Lonea, Petroșani, Vul
can. Toate acestea îmbracă 
un conținut de idei bogat 
și semnificativ pentru Io
dul de baștină al formației.

Ne aflăm în plină desfă
șurare a fazei de masă a 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României" cînd prin
tre celelalte genuri de 
formații vor apărea pe sce
nă și brigăzile artistice. A- 
șa cum este și firesc, ne 
așteptăm să găsim noutăți, 
să vedem .brigăzi artistice 
autentice cărora să le a- 
dresăm cu toată sincerita
tea' aplauzele noastre, de 
cele mai multe ori singu
ra răsplată pentru sudoa
rea și abnegația instructo
rilor, interprețilbr și texti
erilor.

George NEGRARU

Brigăzile artistice, 
la momentul adevărului

se
des-

în

cu care lucrăm și trăim zi 
de zi, un program de bri
gadă trece neobservat dacă 
nu se poate impune , prin 
calitățile sale artistice, nu 
rămîne și nu pătrunde.

1 vedem 
brigăzi artistice care abor
dau teme majore, fapte de 
importanță covârșitoare 
pentru colectivul în care 
activau, dar spuse plat, fă
ră vervă și fără „sape", 
sau puse în gura unor in
terpreți plini de bunăvoin
ță, dar lipsiți de calități 
artistice. Oamenii ascultă, 
mai pricep cite ceva, a- 
probă sau nu aprobă și 
uită imediat ceea ce au vă
zut și auzit. Un cuplet reu
șit, un scheci sau un mo
nolog, un cîntec satiriș plin 
de vervă și „acid umoris
tic" impun atenției audi
toriului problematica în 
cauză, constituind prin a- 
ceasta un subiect de me
ditație. Nu sîntem de pă
rere că trebuie să facem

untistîcă este un din brigada artistică

Vă prezentăm
gh

umor 
nu- 

„Top
— caricatura ’82", un cla
sament întocmit după juri- 
zarea a patru saloane de 
umor: Brăila, Costinești, 
Galați și Vaslui. Cum, în
tre acestea, s-au mai „bi
fat" încă două concursuri 
de acest gen (la Petroșani), .. 
din respect pentru cititorii 
„Urzicii" din Valea Jiului 
publicăm ierarhia la zi, 
punind omisiunile pe sea
ma depărtării ce se inter
pune, deocamdată, între 
străzile nr. 23—25 din
București (redacția „Urzi
cii") și Republicii nr. 100 

Y din Petroșani (Casa de cul
tură, sediul periodic al sa
loanelor de umor).

1. Ion Barbu (Petrila) — 
810 p. 2. Octavian Covaci 
(București) 760 p. 3. Ștefan 
Popa (Timișoara) 590 p.
4—-5. Pavel Botezatu (Ga
lați) și Constantin Pavel 
(Focșani) 400 p. 6. Leonte 
Năstase (Eforie-Nord) 355 
p. 7. Aram Damadian 
(București) 350 p. 8. Mihai 
Barbu (Petroșani) 325 p. 
9. Mihail Gion (București) 
285 p. 10. Gh. D. Constan- 
tinescu

Dacă 
cursuri 
nu vor
importante (era să zicem 
„importate"), municipiul 
Petroșani va putea nuniă- 

. ra printre cetățenii săi și 
pe caricaturistul anului 
1982.

Rpvista de satiră și 
’^Urzica" publică în 
mărul din octombrie

280 p. ../■< 
ultimele două con. 
(Ploiești și Focșani) 
aduce schimbări

Al. IONESCU

cînd
text 
uit 

cu 
d ră

Zilele educației politice, 
culturii și tehnicii studențești

Intre 12 și 21 noiembrie sub egida comitetului 
de partid și a C.U.A.S.C. din Institutul de mine Pe
troșani se desfășoară ciclul de manifestări politico- 
educative „Zilele educației politice, culturii și teh
nicii studențești".

Expunerile cu tematică variată vor număra 
printre participanți pe studenții anilor I și II ai Fa
cultății de' mine, anilor I II și V ai Facultății de 
mașini și instalații miniere, pe membrii cercului 
„Știintă — Conștiință" etc.

Cineclubul studențesc va prezenta gala - de 
filme documentare „Omagiu minerului și muncii 
sale". Formațiile artistice ale tineretului universi
tar vor evolua în spectacolul tematic „Partidului și 
țării — inima și gîndul", iar în 21 noiembrie ele vor 
fi prezentate' la secțiile de votare din orașul Pe
troșani, pentru a susține programe artistice sub ge
nericul „România, mîndru plai".

Citeva afișe discrete, e- 
xecutate îngrijit de mină, 
ne ’Informează laconic că 
la clubul sindicatelor 
Lupeni este deschisă, în
tre 4 și 13 noiembrie, ex- 

de sculptură

Pri- 
fost 
1979 

perso- 
Intre 

timp a expus în colectiv, 
a participat la două bie
nale de sculptură, tivind 
lucrări selecționate in 
expoziții republicane.

„In continuare muncă, 
mereu muncă și acum ■ a 
doua personală. Ea inclu
de 23 de sculpturi în 
lemn (busluri, basorelie
furi și măști) și 25 de... 
rădăcini prelucrate", pre
cizează chiar autorul a- 
cestora. Il preocupă în 
special portretistica, bă- 
trînii îl impresionează 
mult ca fizionomie, bine
înțeles. Rădăcinile pot 
trezi reticențe vizavi de... 
artă, dar ele îl învață să 
vadă contorsiunile și for
mele întîmplător ciudate 
din natură. Din ele poa
te rezulta un straniu zo- 
omorfism. Expoziția înfă
țișează păsări, o regină a 
bălții, „o corabie a de
șertului". In altă arie te- 

de matică sînt surprinse i- 
postaze ale nrișcării — 
dans, balet, salt, patinaj 

._ ___ artistic. Apoi sînt prezen-
' unor mari artiști, printre tate șt simboluri —■ ca- 
1 ei și sculptori. Iul troian, furia, himere-
' S-a apucat să ciopleas- l«- fniprevizibilul capătă 
' că în lemn, mai întîi e- — —
' sențe moi, tei, plop, a- 
' pot a trecut la prun, păr,

in 
lemn a lui Traian Popa... 

serviciului 
al minei, 

de modest, 
de 20 de

...tn biroul 
electromecanic

- un om excesiv 
tehnician aici 
ani, aduce vorba de Mi
chelangelo, Rodin, Vida 
Geza, Romul Ladea, Di- 
mitrie Paciurea. Nu este 
o îndrăzneală prea mare? 
„Să-ți fie brațul de pu
ternic, pe pit ți-e 
de înalt" ar spune

> tul, iar arta, într-un 
me sens o sublimă

t reușită, .se poate valoriza 
i prin distanța care o se

pară de întruchiparea u. 
nui ideal.

Traian Popa a început, 
cu vreo 10 ani în urmă 
să facă pictură. Nici nu 
îi trecea prin minte că va 
ajunge la sculputră, dar 
îl interesa anatomia ar
tistică. Are o bibliotecă 
cu tratate și albume 
artă pe care le-a studiat 
minuțios, vrînd să desci
freze tehnica de creație a

ei si sculptori.

presiviiate care conving. 
Basoreliefurile sînt o mi
că galerie de personaje și - 
personalități: „Țăran bă- 

„Nea Gheorghe", 
Ion", „Dobrogean- 
„Torcătoare", Mi- 

,»«> , „Horea", „George 
Enescu" și o... „Pieta (de
taliu după Michelangelo)". 
Cu neglijabile imperfec
țiuni in formă, basorelie
furile surprind eu fină in
tuiție psihologii, atitudini, 
expresii fugare.

„Nu vreau să fac artă 
comercială, .ci artă care 
să împodobească interioa
rele,' atît cel casnic cit și 
cel sufletesc, ale oameni
lor. Intenționez să re
alizez o expoziție, să-i 
zicem, de caracterologie 
și anecdotică, inspirată 
din „Povestea vorbei" a < 
lui Anton Pann, încă una < 
după snoavele și basme- < 
Ie românești, cu Păcală < 
ca „prim solist". Și un > 
ideal al meu — din miș- < 
car ea mîinilor se pot des- ' 
prinde sentimente, iposța- < 
ze, atitudini, chiar tem- i 
peramente. O astfel de i 
expoziție mi se pare foar- ' 
te originală. i

Traian Popa dă fibrelor 1 
de lemn chipuri nebănui- 1 

. te. Viitorul poate înregis- 1 
tra afirmarea unui talert- 1 
tat sculptor la Lupeni. ■ 1

Ioan LASCU

Ion IOANA

dici forme artistice.
Măștile se remarcă prin 

stilizare, armonie și ex-

CARNET

Foto : Șt. NEMECSEK

Aspect de la expoziția de sculptură a lui Traian 
Popa, deschisă la clubul sindicatelor din Lupeni.

Folclor cu autori cunoscuți

Și

Acum douăzeci de ani, 
cei patru „cărăbuși de aur" 
din Liverpool (Beatles) au 
început să descifreze lu
mii, într-un limbaj muzical 
nemaiauzit pînă atunci, 
„criptogramele" universa
le ale păcii, dragostei 
speranței.

Anglia, octombrie 1962. 
Era o toamnă târzie, sta
țiile meteorologice de pe 
insulă transmiteau cu u- 
mor ; „Continentul se află 
izolat în ceață". Un haiku 
din țara lui Yoko Ono : 
„Casele oamenilor, depar
te ; o pădure de copaci 
înalți, pete de omăt prin
tre ei". Prin eter vagabon
dau valuri de muzică, cei 
ce le produceau ieri, as
tăzi nu ne mai spun nimic. 
Peste numele lor s-a aș
tern ut, generos și harnic, 
praful : TOMMY ROE, 

BOBBY VEE, LITTLE EVA. 
Cîntedul momentului se 
numea „Hai să dansăm", 
o compoziție de CHRIS

MONTEZ ce prelungea în 
toamnă nostalgia twistului 
dansat peste vară dincolo 
de Canalul Mînecii.

Acesta era cadrul gene
ral în care într-un studio 
de înregistrări patru ti
neri englezi (John, Paul, 
George și Ringo) repetă, 
din greu, pentru a scoate 
primul lor 
disc. George 
Martin, produ
cătorul, nu 

știe ce piese 
să aleagă. I
se propun titluri peste tit
luri („Picioarele tale sînt 
prea mari", „Corăbii roșii 
în amurg", „Sărută-mă, bă
iete"), însă nimic nu-1 a- 
trage. Ascultă, apoi, „Love 
me do" ce începe (și se 
termină) cum nu se poate 
mai simplu : „Iubește-mă, 
/ Știi că te iubesc / Și că 
mereu va fi așa". Băieții 
înregistrează, epuizant, ver
siune după versiune. Pro
ducătorul, rămîne, la fel de

pretențios. Ringo este 
schimbat în timpul înre
gistrărilor cu un muzician 
de studio (Andy White) al 
cărui nume doar istoriile 
foarte scrupuloase ale for., 
mațiilor îl mai consemnea
ză. Se ajunge Ia versiunea 
nr. 17. John are inspirația 
de a relua la muzicuță, o 

frază muzica
lă dintr-un 
cîntec la mo
dă („Hey, ba

by" de Bruce 
Chanel) care

rămîne preludiu în versiu
nea definitivă.

Era găsit semnalul revo
luției BEATLES. La Liver
pool, Brian Epstein împreu
nă cu „secretara națională" 
a formației, Freda Kelly, 
pregătesc partea publicita
ră. Se distribuie publicului 
formulare cuprinzînd sin
tetic gusturile și „ciudățe
niile" celor patru. Antipa
tii 7 John : „Persoanele ob-

tuze și jazzul tradițional".. 
Paul : „Lumea falsă și stu
pidă". Simpatii : „Toți cei 
ce ne simpatizează"... La 
început n-au fost prea 
multi. Acum douăzeci de 
ani, la 4 octombrie? 1962, 
a ieșit pe piață primul disc 
dlntr-o serie ce avea să 
schimbe fața muzicii. Au 
apărut în lume spunînd 
fiecare, în loc de bună ziua 
„lubiți-mă", iar la plecare 
ne-au spus fiecăruia „Te.

. iubesc" (P.S. „I love you").
Cum spuneam, primul lor 

disc n-a făcut gaură-n cer. 
în schimb, în timp ce-1 în
registrau pe-al doilea, Geor
ge Martin după ce a as
cultat „Please, please me" 
le-a spus „Băieți, tocmai 
ați terminat de înregistrat 
primul vostru NUMĂRUL 

/ UNU". L f
„Seară de toamnă ; nu 

mă gîndesc decît la părin
ții: mei..."-(Yosa Buson).

Mihai BARBU

@ „Dimineața poeților". 
Una din cele mai Constan* ■ 
te și mai productive gru
pări literare din Valea 
Jiului, cenaclul „Flori de 
mina" din Uricani, este 
prezent miitie dimineață, 
ora 10, la o atractivă în- , 
tîlnire cu iubitorii de po* 
ezie, găzduită de clubul 
muncitoresc din oraș.
• Cadran politie. In o- 

rașul Vulcan, la clubul 
sindicatelor, se desfășoară 
astăzi,, ora 15, un cadran 
politico-economic pc tema 
„Jaloane îtisuflcțitoăre pe 
drumul civilizației socia
liste, al bunăstării și in
dependenței, oglindite în 
Directivele Congresului 
Xll-lea al P.C.R."
• Matineu literar, 

biblioteca sindicală a 
sei de cultură din Petro- : 
șani în cadrul ciclului „Di- , 
minețile șoimilor patriei" ■ 

va avea loc mîine, la ora’ i 
10,00, o audiție de basme, 
însoțită de proiecții de dia- ! 
pozitive.
,0 Dezbatere. „Rolul e- 

ducativ ăl familiei în for
marea tinerei generații" 
este subiectul dezbaterii 
organizată de Comisia o- 
rășenească a femeilor din 
Uricani. Acțiunea .se des
fășoară la clubul munci
toresc, astăzi la ora 17,00.

L. IO AN

al

La 
Ca
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(Urmare din pag. 1)

Naționale
2. Unele modificări în 

(componența Consiliului de 
Stat.

3. Unele modificări în 
componența Biroului Marii 
Adunări Națibnalc.

4. Proiectul de lege pri
vind participarea, cu părți 
sociale, a oamenilor mun
cii din unitățile economice 
de stat la constituirea fon
dului de dezvoltare econo
mică.

5. Proiectul de lege pen
tru modificarea și comple
tarea Legii nr. 1/1973 pri
vind Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și 
Sociale a României,

6. Proiectul de lege pri
vind protecția plantelor 
cultivate și a pădurilor și 
regimul pesticidelor.

7. Proiectul de lege pri
vind asigurarea calității 
obiectivelor și instalațiilor 
nucleare.

8. Proiectul de lege pen
tru adoptarea Planului 
național unic de dezvolta
re economico-socială a 
Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1983.

9. Proiectul de lege pen
tru adoptarea Planului de 
dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentare- pe 
anul 1283.

10. Proiectul de lege pen
tru adoptarea Bugetului de 
stat pe anul 1983.

11. Proiectul de lege cu 
privire la obligațiile și răs
punderile consiliilor popu
lare, unităților socialiste și 
ale cetățenilor pentru bu
na gospodărire, întreține
re și curățenie a locali

tăților urbane și rurale, 
păstrarea ordinii și disci
plinei publice.

12, Programul privind în
făptuirea măsurilor de au- 
toconducere și autoaprovi- 
zionare în vederea asigu
rării unei bune aprovizio
nări a populației cu pro
duse agroalimentare și bu. 
nuri industriale de consum 
pe trimestrul IV/1982 și 
semestrul 1/1983.

13. Proiectele do legi 
pentru aprobarea decrete
lor eu putere de lege emi
se de Consiliul de Stat.

Marea Adunare Naționa
lă a adoptat în unanimitate 
ordinea de zi a sesiunii.

La primul punct al or
dinii de zi, tovarășul Ion 
Sîrbu, președintele Comi
siei de validare, a dat ci
tire raportului acestei co
misii privind alegerea u- 
nor deputați în Marea A- 
dunare Națională. In una
nimitate, forul suprem al 
țării a validat alegerea ca 
deputat a tovarășului Ma
nea Mănescu în circum
scripția electorală nr. 21, 
13 Decembrie, municipiul 
București, a tovarășului 
Petre Gigea, în circum
scripția electorală nr. 6 
Făurei, județul Brăila, a 
tovarășului Marin Ștefana- 
che, în circumscripția e- 
lectorală nr. 2 Motru, ju
dețul Gorj, a’ tovarășului 
Aurel Ciorugă în circum
scripția electorală nr. 5 
Chișineu Criș, județul A- 
Tad, a tovarășului Iosif 
Varga. în circumscripția 

electorală nr. 5 Tășnad, 
județul Satu Mare.

în continuare, Marea 
Adunare Națională a ac
ceptat cererea de renunța

re la mandat a tovarășului 
Petre Lungu, ales deputat 
în circumscripția electora
lă nr. 1 Tg. Jiu, județul 
Gorj.

La următorul punct < de 
pe ordinea de zi. Marea 
Adunare Națională a apro
bat. cu unanimitate de vo
turi eliberarea tovarășului 
Ilie Verdeț din funcția de 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, în legătură cu 
alegerea sa de către Ple
nara C.C. al P.C.R. ca se
cretar al C.C. al P.C.R.', și 
a tovarășului Ferdinand 
Nagy din calitatea de 
membru al Consiliului de 
Stat, ca urmare a numirii 
sale în funcția de minis- 
tru secretar de stat la 
Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, 
membru al guvernului.

Din împuternicirea Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Român și 
a Biroului Executiv al 
Consiliului Național al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, președin
tele Marii Adunări Națio
nale a propus alegerea ca 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat a tovarășului 
Manea Mănescu. Propune
rea a fost aprobată cu una
nimitate de voturi.

Deputății în Marea Adu
nare Națională, a căror, a- 
legere a fost validată în 
cadrul acestei sesiuni, ca 
și vicepreședintele Consi
liului de Stat nou ales, au 
depus apoi jurămîntul -de 
credință și devotament fa
ță de Republica Socialistă 
România.

în unanimitate, depută
ții au aprobat eliberarea 
tovarășei Cecilia Stan din 

funcția de vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționa
le șl alegerea tovarășei 
Steliana Moraru în aceas
tă funcție.

în continuarea lucrărilor, 
tovarășul loan Totu, vice- 
prim-ministru al guvernu
lui și secretar al Consiliului 
Național al. Oamenilor 
Muncii, a prezentat ex
punerea la Proiectul de le
ge privind participarea, cu 
părți sociale, a oamenilor 
muncii din unitățile econo
mice de stat la constituirea 
fondului de dezvoltare eco
nomică.

Raportul comisiilor per
manente ale Marii Adunări 
Naționale,: care ap exami
nat și avizat favorabil a- 
cest proiect de lege, a 
fost prezentat de tovarășa 
Juliana Bucur, vicepre
ședinte al Comisiei pentru 
industrie și activitatea e- 
conomico-financiară.

La discuția generală au 
luat cuvîntul deputății Pa- 
raschiv Benescu. Georgeta 
Ionică, Stelian Teodorescu, 
Aurica Stoian, Atilla Ar
pad Racz, Mihai Moraru, 
Traian Novolan, Ioan As
lan.

După discuția pe artico
le, Marea Adunare Națio
nală a votat în unanimita
te, cu unele amendamente, 
acest proiect de lege.

A luat apoi cuvîntul to
varășul Gheorghe Oprea, 
vicepreședinte al Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a 
României, care a prezentat 
expunerea la Proiectul de 
lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 
1/1973 privind Consiliul 

Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale a 
României.

Raportul comisiilor per
manente la acest proiect 
de lege a fost, prezentat de 
tovarășul Ioan’ Sălăjan, 
președintele Comisiei cons
tituționale și juridice a 
Marii Adunări Naționale.

A urmat apoi discuția pe 
articole, în cadrul căreia 
au fost aprobate unele a* 
mendamente, după care 
Marea Adunare Națională 
a adoptat, în unanimitate, 
proiectul de lege.

în ședința de după-amia- 
ză, s-a trecut la examina
rea Proiectului de . lege 
privind protecția plantelor 
cultivate, a pădurilor 
și regimul pesticidelor. Ex
punerea pe marginea pre
vederilor acestui act nor
mativ a fost prezentată de 
tovarășul Ion Tcșu, minis
trul agriculturii și indus
triei alimentare, iar ra
portul comisiilor perma
nente, care au avizat fa
vorabil acest proiect, de 
tovarășul Ion Catrinescu, 
președintele Comisiei pen
tru agricultură, silvicultu
ră și gospodărirea apelor.

A urmat discuția gene
rală, la care au luat cu
vîntul deputății Traian 
Gîrba, Terezia—Ecaterina 
Bențe, Gheorghe Justin Du
mitru și Ilariu Isac. La 
încheierea discuției pe ar
ticole, deputății au adop
tat cu' unanimitate de vo
turi proicetul acestei legi.

Marea Adunare Națională 
a dezbătut apoi Proiectul 
de lege privind asigurarea 
calității obiectivelor și ins
talațiilor nucleare.

Expunerea la acest act 
normativ a fost prezentată 
de tovarășul Cornel Mihu- 
lecea, președintele Comite
tului de Stat pentru Ener
gia nucleară, iar raportul 
comisiilor permanente ale 
M.A.N., care au analizat și 
avizat proiectul, de tovară
șul Vasiie Bărbuleț, secre
tar al Comisiei pentru in
dustrie și activitatea ecp- 
nomico-financiară.

în legătură cu prevede
rile noului proiect de lege, 
au luat cuvîntul deputății 
Ion Stoian, Marin Ivașcu, 
Gheorghe Giurgiu și E- 
manucl Babici.

După discuția pe artico
le, proiectul de lege a 
fost votat în unanimitate.

în continuare, forul le
gislativ suprem al țării a 
aprobat cererea de renun
țare la calitatea de depu
tat adresată Biroului 
M.A.N. de tovarășul Ion 
Ciucu ales în circumscrip
ția electorală nr. 6 Petro
șani, județul Hunedoara, în 
legătură cu numirea sa.,cu 
ambasador. - x, . . ~

Deputății au fost, apoi, 
informați că proiectele de 
legi, înscrise la următoare
le puncte de pe ordinea 
de zi a sesiunii, urmează 
să fie examinate de comi
siile permanente de spe
cialitate ale M.A.N., după 
care vor fi supuse forului 
legislativ suprem al țării 
spre dezbatere, într-o altă 
ședință a actualei sesiuni.

Președintele Marii Adu
nări Naționale a declarat 
încheiate lucrările primei 
părți a sesiunii, data reluă
rii acestora în plen urmînd 
să fie anunțată din timp.

a ■■ a a'aaaaaa a ■ a a a a aia a aaaa a a aaaa a .■■■■■ i «•««

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada 
Uniunii Sovietice din București

'Urma't din pag. ii

mului pe pămîntul sovietic, 
pentru pace în întreaga lu
me.

Au depus coroane și au 
prezentat condoleanțe șefi 
de misiuni diplomatice a- 
creditați la București, alți

De la Comisia pentru 
organizarea funeraliilor 
lui Leonid Ilici Brejnev

MOSCOVA 12 (Agerpres). 
Comisia pentru organiza
rea funeraliilor lui Leonid 
Ilici Brejnev a anunțat că

Plenara extraordinară a Comitetu u: Central al P.C.U.S.
MOSCOVA 12 (Agerpres). 

— Vineri, a avut loc ple
nara extraordinară a Co
mitetului Central al 
P.C.U.S.

Din însărcinarea Biroului 
Politic al C.C., Plenara a 
fost deschisă de Iuri An
dropov, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., care a luat 
cuvîntul și a adus un vi
brant omagiu vieții și ac
tivității lui L. I. Brejnev, 
memoriei sale.

Industrializarea țării și- 
colectivizarea agriculturii, 
marele război pentru apă
rarea patriei și reconstruc
ția postbelică, valorificarea 
pămînturilor înțelenite și
cercetarea Cosmosului —
toate acestea sînt mărețele 
jaloane pe calea muncii și 
luptei poporului sovietic și, 
totodată — jaloanele bio
grafiei comunistului Leo
nid Ilici Brejnev, a relie
fat I. Andropov. 

membri' ai corpului diplo
matic.

★
Vineri, la sediul Consu

latului general al U.R.S.S. la 
Constanța, activiști de 
partid și de stat, reprezen
tanți ai organizațiilor de 
masă și obștești, oameni 
ai muncii din întreprinderi
le industriale și instituți

înhumarea va avea loc 
luni, 15 noiembrie, ora 
12,00 în Piața Roșie,-trans
mite agenția TASS.

Leonid Ilici Brejnev — 
a subliniat vorbitorul — 
va t'ămîne pentru totdeau-* 
na in memoria omenirii ca 
luptător consecvent, pasio
nal Și neobosit pentru pa
cea și securitatea popea-- 
relor,. pentru eliminarea pe
ricolului de război- nuclear 
mondial care _ planează a- 
supra omenirii. 1

In legătură- cu încetarea 
din viată a secretarului ge
neral al CC. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
Beonid Brejnev, membrii 
Plenarei C.C. au cinstit 
memoria celui dispărut, 
păstrînd un minut de re
culegere. ■ .

în comunicatul dat pu
blicității se arată că 
plenara C.C. a evidențiat 
faptul că partidul comu
nist, poporul sovietic, în
treaga omenire progresistă 
au suferit o grea pierdere. 
A înec-tat din viață un

ile constănțene au venit să 
aducă un ultim și pios o- 
magiu marelui dispărut 

Leonid Ilici Brejnev, ex- 
primîndu-și în acest fel 
sentimentele de stimă și 
respect față de memoria 
conducătorului partidului 
și statului sovietic. ».

în aceeași zi, sub por
tretul cernit al lui Leonid

DIN PARTEA AMBASADEI UNIUNII
SOVIETICE LA BUCUREȘTI

în legătură cu încetarea 
din viață a tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev, se- 

' cretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului 

' Suprem al U. R. S. S., 
la Ambasada U.R.S.S. la 
București, șoseaua Kiseleff 

remarcabil activist al parti
dului comunist, al statuiui 
sovietic, al mișcării co
muniste, muncitorești in
ternaționale și de-eliberare 
națională, un înflăcărat 
luptător pentru pace.

Plenara C.C. a examinat 
în continuare problema a. 
legerii secretarului general 
al C.C. ai P.C.U.S.

Din însărcinarea Biroului 
Politie al C.C. a luat cu
vîntul Konstantin Ceriien- 
ko, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., 
secretar al C.C. al P.C.U.S. 
El a propus ca în funcția 
de secretar general ăl C.C. 
al ,P.C.U.S. să fie ales Iuri 
Andropov.

Plenara l-a ales în una
nimitate pe Iuri Andropov 
în funcția de secretar ge
neral ai C.C. al P.C.U.S.

Luînd cuvîntul, Iuri An
dropov, secretar general al 
C.C. af P.C.U.S , a mul

Ilici Brejnev au fost de
puse coroane de flori din 
partea Comitetului jude
țean de partid și a Consi
liului popular județean, a 
unor colective de oameni 
ai muncii din mari între
prinderi și instituții ale 
municipiului Constanța.

(Agerpres)

nr. 6, a fost deschisă 6 
carte de condoleanțe în 
zilele de vineri, 12 noiem
brie, între orele 10—13 și 
15—16, simbătă, 13 no
iembrie, între orele 10—13 
și luni. 15 noiembrie, între 
orele 10—11.

țumit din inimă plenarei 
C.C. pentru înalta încre
dere acordată — alegerea 
sa în înalta funcție.

Iuri Andropov a dat asi
gurări Comitetului Central 
al P.C.U.S., Partid ul ui Co
munist că iși va consacra 
toate forțele, cunoștințele 
și experiența de viață în
deplinirii cu succes a pro
gramului construcției co
muniste, trasat în hotărî- 
rile celui de-ai XXVI-lea 
Congres ai P. C. U.‘ Ș., 
pentru asigurarea continui
tății: în soluționarea sarci
nilor de întărire în conti
nuare a puterii economice 
și de apărare a U.R.S.S., 
de ridicare a bunăstării 
poporului sovietic, consoli
darea păcii. în ’ înfăptuirea 
întregii politici leniniste in
terne și externe promovate 
în timpul lui Leonid Brej
nev.

1 DISPĂREAU ABURII, 
DAR RĂMINEĂ

i permisul

' ■ în noaptea do 4 spre 
: *5 noiembrie a.c. (ora 1), 
i printre alte autovehicule, 
• a fost oprit și autbturis- 
: piui 3-TM-9694,. la vola- 
i nul căruia se afla Traian 
; Istrate, lăcătuș la I.M.
i Lupoaia, Gorj. Autoturis- 
; mul a rezistat la verifi- 
i cările tehnice făcute, dar 
; proprietarul nu. Atunci 
:i cînd i s-a înmîhat o fio- 
i la alcoolscopică, conducă- 
f torul auto s-a schimbat 
ș lâ față, spunînd că nu a- 
i re rost să o strice, în- 
] trucît seara a mai folo- 
: sit o fiolă, dar... una cu 
i vin roșu. A salvat fiola 
i alcoolscopică, dar a ră- 
‘ mas fără permisul de 
i conducere pe timp de do-
1 uă luni și fără 500 lei.
■ Mult mai corect pentru a-..

cest conducător auto de- 
; cit reeunoșterea culpei e- 
j ra să amine plecarea-pînă 
i a doua zi dimineața cîpd 
; aburii alcoolului dispă- 
i reău, iar permisul de 
î conducere îi rămînea.
1 RĂSPLATĂ PE MĂSURĂ 
f FAPTEI
i Prin neaeordarea . de 

'prioritate de către con-
; ducătorii auto, aceștia 
; pun în -pericol atît viața 
; lor cit și a celorlalți par.
: ticipanți la traficul ru- 
; tier. In saptămîna care a 
; trecut, patru conducători 
i auto și-au permis să în- 
î calce regulamentul și să 
; nu respecte normele care

Avancronica
gț FOTBăI.. întorși din ura 1.4, întîlnind pe

Bănie cu „patru ghiulele 
grele de pipioăre" jucăto
rii „Jiului" ’doresc să spe
le rușinea în fața propri
ilor. suporteri. Azi, de la

reglementează prioritatea. ; 
Aceștia sc numesc Du- : 
mitru Muraru și Adrian j 
Trofin de la I.TA. Pe- ț 
troșani, Francisc Liike de i 
la I.T.S.A.I.A. — coloana ; 
2 Petroșani și Sabin Mi- i 
liai, șofer amator cu per- j 
mis de conducere de nu- ; 
mai . 8 luni. ’ : •

Tuturor, li s-a acordat i 
timp dc meditație asupra : 
regulamentului de circu- .f 
latie prin suspendarea | 
permisului pe o lună (lă î 
profesioniști) și 2 itlUj t 
— amatorului. După faptăjg" 
si răsplată ! j

DE REȚINUT !
Pentru evitarea agio- ș 

merațiilor pe perioada : 
cînd se fac reviziile teh- i 
nice anuale, atelierul mc- | 
canic de la Livezeni, al i 
cooperativei „Unirea" din ! 
Petroșani și filiala A.C.R. j 
Petroșani au început | 
poansonarea jențllor de j 
îa autoturismele proprie- 
tate personală Această o- î 
perație este obligatorie : 
pentru toți posesorii de i 
autoturisme și este bine s 
să nil se amine prea mult. 5 
Este în folosul proprieta- ; 
rilor î n t r u c î t în ] 
caz că se fură, pot fi gă- | 
site mai repede.

Duminică, 14 noiembrie ■ 
a.C., au drept de circula- i 
ție autoturismele proprie- ■ 
late personală înmatricu- ■ 
late sub număr FĂRĂ 1 
SOȚ. i

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație ai Miliției 
municipiului Petroșani

„Poli
tehnica". Timișoara, jucă
torii șf suporterii doresc o 
victorie la un scor care 
să mai echilibreze golave
rajul. ' ' '

«EOftCTlA SI aOMiN'SțRAIiA ; Petroșon' str. N Haicescu - 2, leietoone « 16 52 (sec<ett>tiot). « 16 63, 4 24 64 (secții) TIPARUL : îipogialio Petroșani, ștr N. Jălcescu - 2.


