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rSectorul I al I, M. Vulcan

în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, joi a avut loc în Capitală plenara comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană.La sosirea în sală, conducătorul partidului și statului nostru a fost întîm- pinat cu vii aplauze și o- vații, participanții expri- mînd, în numele tuturor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și ger

mană, sentimentele de înaltă stimă, de profundă prețuire și fierbinte recunoștință pe care le nutresc față de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru condițiile de deplină egalitate asigurate tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, pentru garantarea dreptului de a participa, cu întreaga e- nergie creatoare, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la înfăptuirea măreței opere de construire a socialismu

lui și comunismului pe pămîntul României.împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, în prezidiul ședinței au luat loc tovarășii Iosif Banc, Emil Bobu, Ludovic Fazekaș, Petru Enache, Mihai Gere, Iosif Szasz, Richard Winter.Din prezidiu au făcut parte, de asemenea, reprezentanți ai consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană.(Continuare în pag. a 4-a)
Cuvin tul tovarășului Fazekas Ferencz,

Impasul ortacilor lui Sava 
in sus,are rădăcinile... la sectorGreu de organizat o acțiune de presă la mina Vulcan I în afară bunăvoința tovarășului rector Ion Dumitraș, Vulcan am întîmpinat mare reticență față organul de presă, vine să sprijine și impulsioneze .... activitatea de producție. Să fim sinceri, n-am în te- ~ ............... ........................................ ..............................—■u darea tova-^ —' *“rășului director, am ales pentru dezbatere brigada condusă de Gheorghe Sava, de la sectorul I. La zi, de la începutul lunii martie, această formație de lucru înregistrează un minus de 1100 tone de cărbune, în condițiile nerealizării productivității muncii cu 1,4 tone/post. Aceste date au fost procurate foarte greu, fiindcă evidențele de la mina Vulcan sînt într-un... evident impas. După îndelungi preum-

de di- la o de care să

blări pe coridoare, pătăm" re lui la re nu le,

„că- și date referitoa- la activitatea sectoru- I. Dacă, în februarie, nivel de întreprinde- din 63 de brigăzi, 35 și-au realizat sarcini- la sectorul I raportul este de 8 la 5. Convingă-

miner șef de brigadă la I. M. Paroșeni

tor! Să revenim la brigada Gheorghe Sava. Nimeni nu ne-a sprijinit — deși am solicitat, evident, ajutorul — să putem sta de vorbă cu omul. La discuție, într-un vacarm de nedescris (o să explicăm mai tîrziu și cauza gălăgiei) a participat doar tovarășul Constantin Mareș, secretarul comitetului de partid din sectorul I. Șeful sectorului, sing. Ioan Tureanu era „ocupat" cu completarea unor „module" (fise prin care

se acordă zilele libere ale minerilor). Stăm, în sfîrșit de vorbă cu brigadierul Gheorghe Sava.— Lemnul e verde și supradimensionat. E greu, abia îl transportă 3—4 oameni. Nu am oameni calificați corespunzător.Aducem materialele de la 400—500 m. Intervine Constantin Mareș : o brigadă bună. în 1982 și-a realizat sarcinile. Acum are același loc de muncă, aceiași oameni. Lemnul e 
o problemă generală la mina noastră, deși există posibilitatea sortării în depozit. Deci, putea să ni-1 trimită cat. Practic, brigadava nu se poate redresa decît în minim 2 luni.Mircea BUJORESCU

A fost

lui s-ar us- Sa-

Brigadierul Traian Manea, șeful de schimb Ștefan Boda și ortacul lor Dorel Muntean, componenții uneia dintre formațiile de lucru de la sectorul IV al minei Lonea.

(Continuare îd pag. a 2-a) J

Mult stimate tovarășeNicolae Ceaușescu, Stimați tovarăși, Ca miner din ValeaJiului, țin să adresez și cu acest prilej conducerii partidului și statului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul neral al partidului, ședințele Republicii, nerul de onoare al cel mai fierbinte
Petrila

ge- pre- Mi- țării, salut

mineresc, mulțumirea noastră deplină pentru grija pe care o poartă dezvoltării multilaterale, a patriei noastre socialiste, condițiilor de muncă și viață ale tuturor minerilor, ale tuturor celor ce muncesc din patria noastră.Lucrez la Paroșeni, și nu ca să mă laud, dar conduc o brigadă bună.

După unii chiar bună. O brigadă mâni și maghiari, dă care a dat anul trecut peste plan mai bine 8 000 anul două tone.Munca noastră a dobîn-

foarte de ro- CI briga-de tone de cărbune, iar acesta, în primele luni, încă 670 de
(Continuare în pag. a 4-a)

Mobilizarea tuturor forțelor la o activitate 
economică și socială superioarăConștienți de marile răspunderi ce le revin, participanții la plenara lărgită a Comitetului orășenesc de partid Petrila au analizat cu exigență modul în care organele și organizațiile de partid s-au preocupat de îndeplinirea sarcinilor desprinse din hotărîrile Congresului XII-lea și Conferinței ționale ale partidului, rea de seamă asupra vității desfășurate de alegeri pînă în prezent a

scos în evidență, în fața activului de bază al mltetului orășenesc partid, stăruințele i tivelor de mineri — cu seamă de la mina Pe-
1 code colcc- - mai

Deschiderea „Lunii cărții 
în întreprinderi și instituții"inaugurea- edi- în insti-

Astăzi se ză cea de a VIII-a (ie a „Lunii cărții întreprinderi și tuții". Cu acest prilej, în sala bibliotecii Casei de cultură din Petroșani este programată, la ora 14, deschiderea unei expoziții de carte social-politică, tehnico- științifică și beletristică. La aceeași oră, biblioteca va găzdui o in. tîlnire a unor repre-

al Na- Da- acti- la

ști-zentanți ai Editurii ințifice și enciclopedice din București și autori de cărți științifice din Jiului, cu cititorii municipiu. în rea întâlnirii, literar „Panait al Casei de cultură din Petroșani va prezenta un recital de poezie.Tot cu acest prilej, în holul Casei de cultură se va amenaja o expoziție de carte cu vînzare.

tehnico- Valea din încheie- cenaclul Istrati"

Pe șantierul noilor capacități de la I.U.M.P.

Problemele legate de finalizarea lucrărilor reclamă
Prezența proiectantului Ia fața loculuiîn cursul anului 1983 la întreprinderea de utilaj minier din Petroșani sînt prevăzute însemnate sporuri de producție prin punerea în funcțiune a u- nor noi capacități. în principal, este vorba de hala 120, pentru echipament hidraulic, hala turnătoriei de fontă și oțel, extinderea atelierului cu tratamente termice și de alte lucrări anexe. Valoarea totală a lucrărilor de construcții și montaje din investițiile finanțate pe anul 1983 este de peste 57 milioane lei.eonștienți de răspunderile eare le revin, cons

tructorii și beneficiarul se străduiesc să respecte graficele de punere în funcțiune, colaborează activ pentru învingerea numeroaselor greutăți inerente
construcții industrialeBrașov, am analizat la fața locului stadiul realizării planului fizic. Constatările sînt îmbucurătoare. Lucrările de construcții la

tiaiiaa

Urgențe în investițiile anului 1983
<ntn procesul realizării noilor investiții. O vizită pe șantier este deosebit de edificatoare cu privire la amploarea lucrărilor în sur» de execuție.împreună cu ing. Mircea Neaga, șeful lotului Petroșani al Trustului de

hala pentru echipament hidraulic sînt pe terminate. Au rămas de executat acoperirile metalice, care pînă la 30 martie vor fi încheiate. La instalația an- tiacidă, partea de construcție a fost terminată. Se efectuează în mai multe

zone lucrări de montaje de către constructorii de la Trustul de instalații și montaje din Brașov în colaborare cu reprezentanți ai beneficiarului, care în curînd vor lucra cu utilajele aflate în curs de montare. Săptămînal, ori de cite ori se ivesc probleme, după cum ne-a informat ing. losif Kelemen, directorul I.U.M.P., beneficiarul sprijină efectiv și prompt constructorii pentru rezolvarea probleme-Viorel STRAUȚ(Continuare în pag. a 2-a)

Plenara Comitetului 
orășenesc de partid

trila — pentru creșterea continuă a producției cărbune. După cum știe, mina Petrila a portat îndeplinirea indicatorilor trul I înainte cursul fășurat bună, rod al preocupărilor organizațiilor de partid, ale comuniștilor, tru perfecționarea logiilor de extracție.

desera-de plan pe trimes- 1983 cu treide termen, anului 1982 ao activitate
zile în des- mai

pen- tehno- îm-

bunătățirea organizării producției și a muncii, valorificarea cu eficiență sporită a forței de muncă și timpului de lucru. în timp ce la mina Pctrila preocupările sînt îndreptate spre consolidarea zultatelor de pînă la mina Lonea eforturi pentru rea activității, tă posibilitatea ritmice a sarcinilor de plan, ca urmare a măsurilor întreprinse de comitetul de partid, de. consiliul oamenilor muncii conducerile pentru valorificarea bună nic și derii.

re- acum, depun redresa-fiind crea- îndeplinirii
se

și sectoarelor mai a potențialului teh- uman al întreprin-
Ion MUSTAȚA(Continuare în pag. a 2-a)

I

Gospodăria 
comunala și locativă
într-o perspectivă promițătoarePerfecționarea continuă a activității de gospodărie comunală și locativă din Valea Jiului este o cerință a cărei acuitate se accentuează odată cu transformarea așezărilor miniere modeste în localități moderne și creșterea volumului diferitelor prestații solicitate de populație. După cum s-a mai anunțat de la 1 aprilie se transpune în viață o importantă măsură organizatorică avind drept scop îmbunătățirea a- cestei activități în toate localitățile Văii Jiului. Ne-ani adresat tovarășului director ALEXANDRU TODOR,ca in calitate de coordo explice cititorilor noștri— De astăzi, în baza Decretului nr. 395/1982 (a- nexa 14/18) își încep activitatea exploatările de gospodărie comunală și locativă din orașele Pctrila și Vulcan. întreprinderea de gospodărie comunală și locativă din Petroșani va avea în subordine, înce-

nator al acestei activități să despre ce este vorba.pînd de la 1 aprilie, 4 exploatări. Orașele Petrila, Petroșani, Vulcan și Lu- peni vor avea exploatările lor proprii, iar UricaniulInterviu consemnat de Toma țAțARCA(Continuare în pag. a 3-a)în pagina a 3-a
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La Liceul <le matematică-fizică Petroșani

(Urmare din pag. I)

Succese deosebite
în concursurile școlareLiceul nostru are în acest an o participare deosebită la concursurile școlare pe obiecte de învăță- mînt, ca și la concursurile pe meserii. Astfel, la faza județeană a concursurilor pe obiecte, respectiv, matematică, chimie, biologie, română, istorie și geografie, Liceul de matcmatică-fizică Petroșani, - a fost reprezentat de un număr de 91 de elevi, din care 20 au obținut premii și mențiuni, iar 8 vor participa și la faza pc țară a concursului. Cele mai mari note la faza județeană le-au obținut elevii Maria Marcu și Manuela Iuga, din clasa a Xl-a, la română (prof. Nicolae Cherciu), Crișan Hindorean, din clasa a X-a B, la matematică (prof. Viorel Burlec), Ramona Si- mionesvu cis. X C la biologie (prof. Aurelia Ioniță), Bogdana Zamfir, cis. IX B, la chimie (prof. Ion Darabant), Adriana Sufletu și Sorin Mangu cis. IX C la istorie (prof. Cornel Platon), iar Natalia Doană, Luminița Dan și Cristina Contandoiu, din cis. XUB, și Felicia Rusu, din cis. XU C, au obținut cele mai mari note la geografie (prof. Gabriela Stancu).La faza finală a concursului pe meserii a celor 6 licee de informatică pe țară, care se va desfășura în luna mai a.c., ne vor reprezenta 12 elevi : Viorel Sabac și Cristian Trandafir, cis. IX B, Adriana Sufletu, cls. IX C, Felicia Hristache, cls. X A, A- drlan Tomoiu și Sfharanda Rodean, cls. X B, Daniela Gros și Oana Zamfir, cis. XI B. Ileana Vasilccanu, cls. XI A, Mihai Iuga și Ecaterina Dobncr, cls. XIIC, Natalia Doană, cls. XII B Elevii sînt instruiți și îndrumați de profesorii luliana Zaslo, Doha Uea. Laura Nișulescu. Ion Nișulescu, Constantin Zăvoianu și Emil Danciu.Atît rezultatele ’a faza județeană, în condițiile unei concurențe deosebite, cit și participarea unui mare număr de elevi la faza pe țară denotă seriozitatea cu care învață și se pregătesc pentru viață elevii liceului nostru.Felicia HRISTACHE, secretara comitetului U.T.C.Liceul de matematică-fizică Petroșani

Impasul 
ortacilor 
lui Sa va 
fOrrnare dtn pag. hAici, discuția a fost întreruptă, pe u.șă a intrat brigadierul Mihai Neștian. Supărat. Ce s-a întîmplat, de fapt ? încă din schimbul dc noapte la abatajul cameră nr. 4 s-a rupt o funie cu ajutorul căreia materialele, a anunțat, schimb a la ora rezolvatConstantin din mină toate ușile un bon să scoată funia de la magazie. în 10 orc nu s-a găsit nimeni. Deci, o brigadă hună, cea condusă de Mihai Neștian, stă 10 ore (și cine știe cit mai fi nală... timpul rului, reanu, și secretara de sector, laborează" module sare, nimic de zis). Ce să mai vorbim despre sprijinul acordat brigăzilor ? Cui să-i cerem să sprijine pe Gheorghe Sava și brigada lui ? Nici măcar ordinul tovarășului tor, șeful sectorului

se coborau Brigadierul maistrul de nunțat, dar încă nu s-a mic. Lăcătușul Poenaru a ieșit și umblă pe la să-i dea cineva
a-15,30 ni-

aproape o stat) pentru o ba- funie de troliu. în acesta, șeful secto- subingineru) Tu- adjunctul acestuia „e- (nece-
la direc- n-a .binevoit" să stea de vorbă cu noi. Cum să stea a- tunci de vorbă cu lăcătușul Constantin Poenaru, care la acea oră (15—15,30 — n.n.) trebuia să fie în mină, să ajute să se extragă cărbune ? La sectorul I lucrurile nu stau deloc bine, tovarăși de la mina Vulcan 1 Să nu divagăm. Pentru a ilustra modul în care sînt sprijinite formațiile de lucru de la acest sector, reproducem (exact!) o comunicare din cartea de raport a maiștrilor, pc .are am răsfoit-o, din lipsă de interlocutori : „Tov. Varga să nu uiți căci am să te schimb și eu și a- tunci îți fac eu preliminar... nu eronat cum îl faci dumneata în fiecare x.i. Ca să încarc din burtă r«m faci dumneata șl eu pot face". Semnat: Vasile Brie, maistru. Dixit. Așteptăm măsuri. _
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Tn spiritul exigenței comuniste, darea de seamă, participanții la dezbateri — Iile Păducel, Constantin Miu, Traian Pau, Nicolae Mitea, Benone Cos- tinaș, Dorel Ncamțu, Va- sile Glișcă, Ion Carvațchi, loan Penu — s-au referit la neajunsurile din munca organelor și organizațiilor de partid, care au determinat în perioada analizată lor. în principal, s-a arătat dre re nu participă în mod activ la viața organizațiilor de bază. Pentru narea neajunsurilor tente, trebuie întărită gența, mai cu seamă nivelul organizațiilor

bază pe schimburi, și din partea conducătorilor di- recți ai proceselor de producție — mineri șefi de brigadă și de schimb, maiștri, Ingineri și subingineri
activitatea economică, cît și pe șantierele înfrumusețării și gospodăririi orașului. Alte propuneri au vizat îmbunătățirea activității unităților comercia-

Mobilizarea 
tuturor forțelor

lui său de bază, politică, organizatorică educativă desfășurată organele și de partid va face semnați în acest colectivele de oameni muncii plenar plinirea mice șiAnul

munca Și de organizațiile pași în- an cînd ai sil. t înde- econ p-
diminuarea realizări-că sînt încă uncie ca- tehnîco-inginerești ca-

elimi-exis-
dezba terilorcu lu- in-

— al căror aport este ho- tărîtor în realizarea sarcinilor zilnice.în cadrul s-au făcut propuneriprivire la urgentarea crărilor de investiții dustriale și a celor sociale, pentru sporirea participării tinerilor atît

Laborantele lena Bolosin și Pop efectuează liză chimică în i

le și pentru prestări de servicii, precum și a activității cultural-educative, domeniu în care potențialul artistic al orașului nu este valorificat Ia nivelul cerințelor.Cu orientările ce stau în fața comitetului orășenesc de partid, a activu-

din Petrila angajate în sarcinilor sociale.1983 constituie un'bun prilej pentru afirmarea acestui oraș în rîndul localităților fruntașe ale municipiului și județului, confirmînd capacitatea organizației orășenești de partid, a comuniștilor de acționa cu eficiență spo- îndeplinirca sarcinilor ce ho- al Na-
arită pentru și depășirea le revin din istoricele tărîri ale Congresului XlI-lea și Conferinței ționale ale partidului.

Prezenta proiectantului
(Urmare iln pag 1)
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Magdâ^~ț Angela o ana- labora-torul de la I.F.A. < oza Lupeni.
ffiu!

• EXPOZIȚIE DE CARTE. In cinstea aniversării a 90 dc ani de la crearea partidului politic al clasei muncitoare din România, Muzeul mineritului găzduiește expoziția de „Documente mișcării România", concursul bibliotecii cipale Petroșani, este deschisă pînă în aprilie a.c. (M.B.)• EXPERIENȚA VALORIFICATA. Aproape 60

carte din istoria muncitorești din organizată cu muni- Expoziția 15

de tone de împrăștiat grădinilor i najarea a rii pentru turi de alte două existente. totalizind o suprafață pregătirea în tivării a țe — iată ostașii de pompieri experiența cînd au obținut din grădinile proprii 50 la sută din necesarul de legume. Spolia lucru, harnici ostasi ! (T.Ț.)• CINEI-ILA. Iubitorii

■ gunoi dc grajd pe terenurile mai vechi, ame- încă două sola- răsaduri, ală-împreună dc 300 mp, vederea cul- unei noi suprafe- cum valorifică la compania de din Petroșani de anul trecut,

șaptea arte din posibilitatea la c-lnemato- „7 Noiembrie" ex- t fi’m românesc între actorii i egoismul și sufletească a- Tea- ,Valca Jiu- Gherghe.

lor de montaj. Dificultăți sînt destule, dat fiind faptul câ realizarea lucrărilor de investiții se desfășoară paralel cu activitatea zilnică de producție. Față de proiect apare adeseori necesitatea unor modificări ce cad în competența proiectantului. în incintă n-au fost eliberate incă amplasamentele unor o- biective care au termene scadente destul de apropiate. Este vorba de samentele pentru conductelor de apă rezervoarele dc 750 depozite.
ampla- trascul de la mc, diferite depozite, uscătorul de cherestea, instalația de gospodărire a apei. Pentru rezolvarea multiplelor probleme proiectantul ar trebui să fie zilnic aici. Ceea

ce provoacă îngrijorare este faptul că unele dintre obiectivele neatacate încă de constructori condiționează punerea în funcțiune a turnătoriei tă și oțel (termen iembrie a.c.).Și din discuțiile Octavian Goguță, șantierului de montaj T.I.M.B. și ing. Horst Bom- fert, șeful șantierului Sibiu al T.C.I. Brașov a reieșit că pc șantierul extinderii I.U.M.P. se simte nevoie prezenței tului (I.P.C.M.

de fon-30cu ing. șeful al

celei de-a Petroșani au să vizioneze, graful , celentul „Concurs", care șarjează nimicnicia 1 flîndu-se directorul trului de stat lui", . Nicolae (I.V.)• UN NOU ȘCOALA. în școlii generale localitate, E.G.C.L. Lupeni a terminat construcția laboratorului și atelierului- școală. Noul atelier a fost construit prin contribuția

ATELIER- prclungirea nr. 3 din

bănească a cetățenilor, în valoare de 250 000 lei. (A.M).• DELĂSARE. Propaganda vizuală de la- mina Vulcan este rămasă undeva in luna... ianuarie (vezi gazeta „Tineretul și producția"). Cît despre gazeta „Femeia", aceasta nu mai are nici un articol. La fe] gazeta „TIotărîrile Consiliului oamenilor muncii". Chiar nu s-a mai luat nici o hotărîre ? (M.B.)Rubrică realizată deToma TATAR
ro informăm

I 
I

proiectan- București). Multe dintre lucrările ă- runte stagnează din \ za lipsei de decizie operativă, pe faze de lucrări, in ceea ce privește modificările inerente față de proiectul inițial. Faptul este confirmat și de ing. Nicolae Popovici, consilier ministerial al T.C.I., care coordonează lucrările de investiții din Valea Jiului.Aflată în stadiul hotări- tor al lucrărilor de nV.n- taj premergătoare punerii în funcțiune a noilor capacități de producție, a- ceastă investiție presupune o prezență mai activă la fața locului a proiectantului. Termenele de punere în funcțiune a noilor capacități de la I.U.M.P. pot și trebuie să fie . respectate pentru realizarea sarcinilor de plan q ’- zute la echipamentul .hidraulic și turnătoria de oțel și fontă.
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FRUMOSUL CITADIN — CREAȚIE CETĂȚENEASCA

prima

Anițoaie, Martin
și

numără Rogo- Mihuț, locuito-

Alfred SIEDER, deputat al circumscripției electorale orășenești nr. 26, Vulcan

5000 de 3000 arbori ornamentali, gard viu etc. material, îl

Ladislau Erdei, ai blocului D 55.

mobilizat reamena- verzi mii orașul mai

a.c. recon- terase, am-

primăvara
întrecere

(Urmare din pa$ f)

M. AVRAM

vom2000

Rogobcte și Mi- mîndrcsc cu a- frumoasă realiză

Foto : Șt. NEMECSEK

au așteptat de- i oficială a ac-

pomilor 
si florilor »După ce timp de câteva zile, peniului străzile și rasului, edilii și-au îndreptat spre noi acțiuni, tot tît de importante [ tru înfrumusețarea calității. Acum e timpul plantării pomilor, reparării drumurilor, sădirii florilor. Despre toate acestea, am purtat o discuție cu tehnicianul Vasile Crișan, șeful secției E.G.C.L. din Lupeni.în noul și îi» alte cașului — terlocutorul portat deja de pămînt și acțiunea noul centru extinde zonele 1,5 hectare reface pe cele deteriorate din alte cartiere. Pentru zonele verzi dispunem de 1000 kg să- mînță de iarbă. Personalul sectorului floricol, sub supravegherea teh- nicienci Niculina Rîpa, lucrează la amenajarea rondurilor pentru flori de-a lungul străzii T. Vladimirescu, în noul centru civic și în alte zone din oraș. Pe aceste ronduri și zone, în zilele următoare începem plantarea a 150 000 panseluțe, petunii, sal- vii și alte specii. Sînt pregătiți pentru plantare, a tît dc către sectorul nostru, cît și dc către cetățeni, trandafiri, și arbuști 2500 fire Tot acest avem adus din alte localități din țară. Legat de plantări, aș dori să mai amintesc că surse locale, planta încă trandafiri urcători, arbuști ornamentali și încă 8000 fire gard viu. salcie, mesteceni, pini, molizi.Aș dori să mai arăt, că in fosta zonă de a- grement „Cinci sud*, am început amenajarea unei noi florării, pe o suprafață de 100 mp„ unde vom produce pentru anul viitor întregul material pomicol șl floricol necesar orașului.

locuitorii Luau curățat parcurile o- noștri atenția : a- pen- lo-

centru civic zone ale o- declară in- — am trans- 1000 tone vegetal — continuă. In civic, vom verzi cuși le vom cele del alte

Cerințele îndreptățite ale locatarilor 
onorate cu mai multă operativitate

Primăvara a la acțiunile de jare a zonelor de oameni dinVulcan. Unii n-au așteptat declanșarea oficială a acțiunilor. Printre aceștia se locuitorii Aristița bete si Zaharia cunoscuți de toți pentru hăr- amenajarca Acești har- oameni, au amena- cîte
rii cartierului nici;» lor în zonelcr verzi, nici gospodari jat, printre altele, o poieniță cu gbiocci, care încă din ultimele zile ale lunii februarie au vestit sosirea primăverii. Copiii de la grădinițele din oraș, împreună cu educatoarele lor vin să admire aceste gingașe flori și pe harnicii gospodari care le îngrijesc. Și locatarii blocului G 1, 2, 3, în care locuiesc tovarășii huț, se ceastaAlțîi , clanșarea țiunilor și au răspuns cu promptitudine la chemarea ee le-a fost adresată de consiliul popular, de deputați. Astfel. începînd din ziua de 13 martie,

eînd s-a organizat acțiune la nivel dc oraș, foarte mulți cetățeni au participat cu însuflețire la curățirea și vâruirea arborilor, la săparea straturilor, la măturarea aleilor și curățirea rigolelor.în circumscripția noastră, pînă în prezent, la acțiunile gospodărești au participat peste 350 de Numărul celor care s-au evidențiat este mare. Printre cei mai buni pot fi amintiți, alături de Aristița Rogo- betc și Zaharia Mihuț, A. Negrea, Nicolae Dina, Eugenia Zsirai, Aurel Hozu, din blocul G 1, 2, 3, loan ' Ț Szekely, Sara Torok, Fini Imling, locatariBine au muncit și locatarii blocurilor 105C 16.Așteptăm ca și cei re pînă în prezent au putut participa la ceaslă acțiune să se î bilizeze și să-și și ei îndatoririle țenești.
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ca- nu i a- mo- onoreze cetă-

Se conturează o nouă 
zonă verde.

Răspundem cititorilor£ IN GRUP DE LOCATARI, blocul 10 Lupeni — Bărbăteni : Am primit asigurări de la E.G.C.L. Lupeni că problema dv. este în curs de rezolvare. Aceasta cu sprijinul asociației de locatari de care aparțineți. Vă rugăm să ne comunicați dacă lucru-

vor evolua intr-adevărrileasa.
•

NU,noastre încercări de a găsi acasă, au eșuat vina... dumneavoastră, că încă mai aveți i bleme, treceți pe la dacțîc.

COSTJCĂ Lupeni : PĂDUREA-Ilepetatelei vă din Da- pro- re-
Piața arF A R A SUPĂRAREUnul din conducătorii auto de pe ruta Victoriei — Telescaun (autobuzul 31 HD 5994) o manieră foarte originală de a-șî îndeplini sarcinii profesionale. „Nu respectă orarul de circulație" — nc-au spus mai mulți muncitori de la telescaun care de mai multe ori au fost lăsați pe jos de către nepoliticosul șofer. Ieri, de pildă, după ce a porni in cursă, «-a răzgîndit și pe un ton nepotrivit și-a poftit pasagerii jos din autobuz: „Trebuie să spă mașina" — așa a găsit de cuviință să-și motiveze gestul, tînărul conducător auto.Cunoscînd receptivitatea conducerii A.U.T.L. Pe troșani față de sesizările călătorilor, avem convinîgorea că vor fi luate măsuri necesare. (I.M.)

c

ț 
s

și Aninoasa vor avea sectoare mixte coordonate de Lupeni și, respectiv, dc Vulcan. Pe lingă sporirea numărului de exploatări, noutatea, foarte importantă, adusă de noua măsură organizatorică, o constituie concentrarea în aceste nuclee, sub coordonarea acelorași conduceri a tuturor problemelor de gospodărie comunală și locativă — apă-canal, încălzire și apă caldă, întreținerea locuințelor, salubrizarea —, cît și prestările in construcții și montaj.— Ce avantaje aduce pentru exploatări șî pentru localități ceasta concentrare ?— Pentru exploatări si, implicit, pentru fiecare localitate ea aduce avantajul coordonării și rezolvării tuturor problemelor de gospodărie comunală și locativă de către aceeași u- nitate. Aceasta reprezintă, după părerea mea, un mare cîștîg în comparație. cu situația de pînă acum.— Ar fi bine să relevați citeva detalii iu acest sens.— Faptul că problemele de apă și canal din localități erau coordonate pînă acum direct de la

a-

Mai multi locuitori ai Pctrilci s-au a dresat redacției solicitind sprijin pentru rezolvarea mai operativă a unor probleme privind, în principal, funcționalitatea locuințelor, confortul locatarilor. Numărul considerabil al scrisorilor și problemelor ridicate necesitau o analiză competentă și, pe cit posibil, stabilirea unor măsuri concrete pentru rezolvarea lor intr-un termen cit mai scurt. Spre satisfacția noastră și a seninatari-

lor scrisorilor am avut prilejul să discutăm cu directorul noii exploatări de gospodărie comunală și locativă, care și-a început de astăzi activitatea in Petrila, tovarășul ing. Dumitru Grunță, în prezența șefului fostei secții, facob Chioreanu, și a maiștrilor Victor ' oicu și Victoria l’ușcas. Von» reda în continuare problemele ridicate de pelenți și măsurile convenite de cei cu care le-am analizat.
Concluzia la care s-a ajuns. în legătură cu reparația solicitată de tovarășul Ion Gheorghe, locatar al blocului 57 din cartie- urmă-i va fațarul 8 Martie este i toarea ; un tehnician verifica situația la locului și (Jacă va fi vorba de o intervenție simplă, reparația va fi executată pînă în 15 aprilie Dacă este necesară diționarea întregii lucrarea, de această ploarc, nu va putea fi realizată dccît în trimestrul in a.c.In ceea ce privește reparația urgentă necesară ia apartamentul dv., tovarășa Maria Dingă. ni s-a precizat că instalația sanitară a fost deja recondiționată. iar pînă la sfirși- iu] lunii martie, se va realiza și tencuirea tavanului camerei afectate.Nu prea au fost acceptate tonul și expresiile folosite în scrisoarea dv, tovarășe Viorel Țanțoș, dar aceasta este doar o observație de care, vă recoman-

dăm să Țineți cont. Facem această remarcă cunoscind că pînă acum, competențele secției au fost limitate, spre deosebire de posibilitățile pe care le are în prezent noua exploatare de gospodărie comunală și locativă. conducerii mată de Grunță, cu leanța dv. formulare : „Toate zurile pe care
Făgăduința acesteia, expri- dircctorul D. privire la doare următoarea neea- vi le pro-

CONFRUNTĂRI 
LA FAȚA LOCULUIduce funcționarea defectuoasă a instalației sanitare din locuință vor fi rezolvate pînă, cel tîr- ziu, în ziua dc 10 aprilie Adică vor fi înlocuite părțile uzate ca ur- a folosirii îndelun-a.c.toate mare gate.Cit pri veste căldura și apa caldă ncsatisfăeătoa- re pentru locatarii de la blocul nr. 10, cartierul 8 Martie, cunoșteam situația, tovarășe Eugen Pop. Am și scris despre ea de două ori, cu rezultate parțiale. Căldura și apa caldă din blocul 10 sînt dijmuite de apa rece, reziduală ce a- ccțperă coloanele de alimentare în subsolul blocului. De aceea, repetatele goliri ale subsolului au rezolvat problema pentru scurt timp, pînă s-a inundat din nou. Rezolvarea (sperăm pentru totdeauna —- n.n.), hotărîtă de factorii menționați mai sus, constă in refacerea racordului de canalizare de la bloc la rețeaua orașului, coborîrea acesteia. în a- cest scop, în luna mai a.c. va fi săpat un nou șanț lung de 100 ml și se vor înlocui tuburile racordului.

întreprmdere, cele legate de termoficarc — de o u- nitate separată cu conducere și gestiune proprie, iar cele de întreținere a locuințelor și salubrizare, de asemenea, de exploatările de gospodărie comunală și locativă, îngreuna,

fi înregistrate pentru intervenții atit problemele legate de funcționarea ter- moficării cit și cele vizînd întreținerea locuințelor, repararea instalațiilor sanitare cit și salubrizarea.— Nu au fost oare „încărcate" exploatări-
Gospodăria

comunală și locativă
ca să nu zic încurca, de- .seori rezolvarea cu operativitatea blemelor.prezenta un teren pasarea crete de ia o alta, în cadrul aceleiași treprinderi. Prin ucua ganizare. s-a pus capăt-ccsior anomalii, zentînd avantajul unei coordonări și rezolvări a tuturor problemelor de către exploatările din fiecare localitate. Noua organizare permite, totodată, o mai eficiență folosire a forței de muncă șî a utilajelor, o mai mare operativitate în intervenții. La dispeceratele existente vor

necesară a -Dispersarea în același prielnic unor sarcini unitate
profețim p pentru con- la în- or- a- ea pre-

exploată- comparti- încadrate
Ie cu prea multe probleme ?— In cadrul rilor s-au creat mente de lucrucu oameni și dotate cu utilaje, care au preluat întregul volum de sarcini din fiecare localitate. Potrivit organigramei aprobate, exploatările vor funcționa cu două secții — dc gospodărie comunală și locativă cu compartimentele apă-canal — termofî- care, fond locativ, salubrizare și, a doua, pentru prestări în construcții șl reparații capitale. Această organizare permite prinderea sarcinilor, ordonarea îndeplinirii de către o conducere

cu-
CO-lor uni-

A fost considerată pe deplin întemeiată și sesizarea ..grupului dc locatari ai blocului nr. 28 din cartierul 8 Martie, care re- . clamă faptul că nu primesc căldură suficientă și, u- neori, nici apă potabilă, la etajele 8—9. Rezolvarea problemei implică unele modificări în centrala termică nr. 4, in principal instalarea unui hidrvfor eu ajutorul căruia se va asigura ridicarea apei calde la și, rea lor.
e.tajele implicit.confortului Necesitind ample și oprirea funcționării centralei termice nr. 4 pentru un timp, executarea lucrărilor bilă numai în dc pregătire a termice pentru sezon rece.Referitor la semnată dc Pricep șor în care ne-a fost latată starea de negativă de la din 9trada M. pe baza asigurărilor date de cei patru interlocutori, precizăm că reparațiile necesare la copertina blocului vor fi executate în luna aprilie. După oprirea pătrunderii apei, vor fi făcute și reparațiile necesare pe casa scării și în unele apartamente. Așa că veți scăpa de necazuri ca și ceilalți locatari care au solicitat sprijinul redacției. Afirmația aceasta o facem bazați pe creditul ce-1 a- cordăm conducerii noii exploatări de gospodărie comunală și locativă-care, spre deosebire de vechea secție, așteptăm să dovedească mai multă operativitate și mai multă pundere în întreaga activitate.Tema ȚÂȚÂRCĂ

superioare îmbunălăți- locatari- pifegătiri
este posi- perioada centralei viitorulbcrisoarcaLupu- re- lucruri blocul A 4 Eminesi u,

răs-ei
că ; există totodată posibilitatea ca în interiorul exploatărilor și între ele, prin colaborare, să fie folosite mai bine, după cum am mai subliniat, forța demuncă .și dotarea tehnică.— O ultimă întrebare : ce probleme, deși- ' gur mai mari, intră în incidența întreprinderii?— întreprinderea va coordona, controla și sprijini ■ întreaga activitate de gos- I podărie comunală și loca-1 tivă la nivelul Văii Jiului, rămîuînd, în continuare, ’ pe o platformă proprie formată din magistralele de apă și tcrmoficare, stațiile dc tratare, rezervoarele și în general sursele de apă, întreaga activitate de investiții, atelierele de proiectare, do întreținere a utilajelor de gospodărie comunală și locativă, de reparare a aparatelor de măsură și control, bobinaj, laboratoare și alte activități,în concluzie, noua organizare constituie prin ea însăși o premisă pentru îmbunătățirea în ansamblu. în toate localitățile Văii Jiului, a activității de gospodărie comuna'ă și locativă, pentru satisfacerea in condiții optime a cerințelor populației și unităților economice.

j
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Plenara comună a consiliilor oamenilor muncii
de naționalitate maghiară și germană

(Urmare din pag. I)La ședință au participat membri ai C.C. al P.CJt., membri ai Consiliului de Stat și al guvernului, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, oameni de știință, artă și cultură.Deschizînd lucrările ședinței, tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Oamenilor Muncii de Naționalitate Maghiară, a spus :Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimați tovarăși,Declarînd deschisă ședința comună a Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară și Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, din Republică Socialistă România, vă rog să-mi permiteți ca în numele tuturor cetățenilor hparținînd acestor naționalități din patria noastră, să exprim deosebita bucurie și profunda gratitudine pentru prezența la lucrările ședinței a celui mal iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii. eminent conducător al partidului și statului nostru, înflăcărat luptător pentru binele și prosperitatea patriei, proeminentă personalitate a vieții politice internaționale.Salutăm cu multă satisfacție prezența la lucrările plenarei noastre, a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat.Prezența dumneavoastră la lucrările plenarei noas- tro comune mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, constituie Un eveniment memorabil în viața naționalităților conlocuitoare, o dovadă a grijii și atenției pe care 6 acordați consecvent âsi- gnră-ii egalității depline în o’-'mturî, unității și frăției ■ - cetățenilor patriei,d /vnitării libere a perso- n ătii creative și spiri- v. i naționalităților.aiteți-ne să vă ra- ăm că în ziua de ieri, intr-un spirit de înălțător patriotism și vibrantă re- afirmare a sentimentelor oc adîncă stimă și aleasă prețuire față de partid și patrie, față de dumnea- v lastră, s-au desfășurat < ■. zbaterea în cadrul șe- dictelor plenare ale celor i uă consilii a sarcinilor ne revin pentru înfăptuirea exemplară a Hotă- ririlor Conferinței Naționale a partidului.Vă rugăm mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu să ne. permiteți "să continuăm în acest cadru dezbaterea pe marginea problemelor înscrise la ordinea de zi.In cadrul dezbaterilor Șe marginea expunerilor "prezentate în plenarele ^Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară și Consiliului oa- ' menilor muncii de naționalitate germană au luat cuvîntul tovarășii Jakabos Csaba Istvan, director al întreprinderii mecanice, Tirgu Secuiesc, județul Co- vasna, Hildegard Mantsch, muncitoare Ia fabrica „Vitrometan" Mediaș, județul Sibiu, Molnar Imre, Erou al Muncii Socialiste, președinte al C.A.P. Tuș- na<i județul Harghita, Fazekaș Ferencz, șef de 

brigadă la întreprinderea minieră Paroșeni, județul Hunedoara, Ernest Breitenstein, redactor șef al ziarului ,.Neuer Weg“, Ludovic Fazekaș, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- prim-ministru al guvernului, Gyongyi Maria, inginer chimist la întreprinderea chimică „Sinteza" Oradea, Richard Winter, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministru secretar de stat la Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Letay Lajos, secretar al Uniunii Scriitorilor, redactor șef al revistei „Utunk“, Gerhard Konnerth, decan al Facultății de filologie-istorie Sibiu, Fejes Iuliu, secretar al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, Galpal Szuszanna, secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R., vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor, Josef Berencz, director al întreprinderii de ceasuri „Victoria" Arad, Furo Iuliu, secretar de stat la Ministerul Educației și învățămîntului.Vorbitorii au evidențiat marea însemnătate a documentelor adoptate de Conferința Națională a partidului care definesc orientările și direcțiile de acțiune menite să asigure realizarea în bune condiții a planului cincinal, 4» hotăririlor programatice ale Congresului al XII-lea al P.C.R„ care asigură înaintarea fermă a României pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Toți cei care au luat cuvîntul au dat o înaltă apreciere contribuției determinante a tovarășului Nicolae Ceaușescu la stabilirea o- biectivelor fundamentale ale dezvoltării multilaterale a țării, la mobilizarea tuturor forțelor și e- nergiilor creatoare ale națiunii pentru realizarea unei calități noi, superioare în toate domeniile de activitate, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al tuturor celor ce muncesc, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, ce corespunde pe deplin intereselor și aspirațiilor vitale de libertate și independență, de pace și progres ale poporului român.în cursul lucrărilor a fost subliniată adeziunea unanimă a oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană din țara noastră față de Programul partidului, față de tezele, orientările și ideile de excepțională valoare teoretică și practică formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care direcțio- nează și însuflețeso eforturile tuturor cetățenilor țării în activitatea consacrată cu dăruire și abnegație, înfloririi patriei noastre socialiste.Vorbitorii au relevat realizările de seamă obținute de poporul român, strîns unit, în anii construcției socialiste, cu deosebire în perioada de cînd în fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, etapa cea mai bogată în împliniri din întreaga istorie a României. A fost pusă în lumină justețea politicii partidului de dezvoltare armonioasă a tuturor ju

dețelor, de repartizare e- chilibrată a forțelor de producție pe întregul teritoriu, fapt ce a avut ca e- fect nemijlocit inițierea unui amplu proces de omogenizare a zonelor țării în ceea ce privește potențialul economic și, implicit, nivelul de trai al populației, fără deosebire de naționalitate.Manifestîndu-și profunda mîndrie patriotică pentru realizările remarcabile obținute în anii noii orînduiri, vorbitorii au dat o ripostă hotărîtă denigrăriloi- la adresa politicii partidului și statului nostru, încercărilor u- nor cercuri de peste hotare de a se amesteca în treburile noastre interne, de a învrăjbi cetățenii de diferite naționalități, de a lovi ia cuceririle revoluționare ale poporului, ale socialismului.în acest cadru, a fost reafirmat atașamentul profund al oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană față de politica externă principială și constructivă a partidului și statului nostru, promovată cu strălucire și consecvență de tovarășul Nicolae Ceaușescu, politică pusă în slujba cauzei destinderii, dezarmării, securității, înfăptuirii î- naltelor idealuri de pace libertate, independență și progres ale tuturor popoarelor.Participanții la plenară au dat expresie hotărîrii oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană de a acționa împreună cu întregul popor, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, pentru ridicarea pe noi trepte de civilizație și progres a patriei comune — Republica Socialistă România.în numele ‘membrilor celor două consilii, tovarășul Mihai Gere a spus :Exprimînd, încă o dată, marea bucurie și satisfacție pentru faptul de a vă avea din nou în mijlocul nostru la această plenară, transformată prin participarea dumneavoastră în- tr-un eveniment de mare însemnătate politică, vă rog să-mi permiteți, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă adresez rugămintea fierbinte a noastră, a tuturor, de a lua cuvîntul în încheierea lucrărilor Plenarei noastre comune.Primit cu cele mai alese sentimente de dragoste și prețuire, cu însuflețită bucurie și profundă satisfacție, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu deosebităatenție și legitim interes, cu deplină aprobare și satisfacție, fiind subliniată în repetate rînduri cu îndelungi aplauze și ovații, cei prezenți scandînd cuînsuflețire :— P.C.R.!“, și poporul !“,— Pace I".

„Ceaușescu „Ceaușescu „CeaușescuDînd glas simțăminte- lor tuturor participanți- lor la ședință, tovarășul Eduard Eisenburger, președintele Consiliului Oamenilor Muncii de Naționalitate Germană a spus:Mult stimate tovarășe secretar general.Vă rog să-mi permiteți să vă adresez în numele tuturor membrilor consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană, încă odată, cele mai vii mulțu

miri pentru faptul că ne-ați făcut marea și deosebita cinste de a. ne onora cu prezența Dumneavoastră la lucrările plenarei noastre, în același timp, să dau glas profundei noastre mîndrii patriotice cu care am urmărit cuvîntarea Dumneavoastră — expunere care constituie un document de o excepțională importanță teoretică și practică, pentru activitatea de viitor a consiliilor noastre, a întregului popor.Expunerea Dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, sintetizează succesele ample obținute în perioada ce a trecut de la Congresul al XII-lea al partidului de întregul popor — realizări în care se regăsesc faptele de muncă și ale oamenilor muncii maghiari și germani, și de alte naționalități, contribuția lor activă și conștientă, zi de zi și în strîn- să unitate cu frații lor români, eforturile creatoare comune pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră scumpă — Republica Socialistă România.în același timp, expunerea Dumneavoastră jalonează cu exigență și fermitate revoluționară, direcțiile și căile perfecționării continue a activității pe care consiliile oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană trebuie să o desfășoare in vederea sporirii rolului acestor organisme,
Cuvîntul tovarășului Fazekas Ferencz

Itlrmarț din pag t)dit un plus de rodnicie o- dată cu trecerea la noul program de lucru în subteran și după aplicarea celorlalte măsuri speciale care au fost întreprinse după Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., cu cadre de conducere, specialiști și muncitori, din industria minieră și geo-' logie. Sînt șef de brigadă nu în calitatea mea de maghiar, ci în calitatea mea de miner. Dacă n-aș fi bun pentru munca asta, ortacii mei nu m-ar respecta. Există la noi o democrație a randamentului. Cine-i nepriceput sau leneș, să știți că nu este și nu poate fi egal cu cel harnic. La noi ierarhia randamentului e sfintă, de aceea merge bine brigada.Cînd ați fost la noi, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne-ați cerut ca utilajele complexe să fie folosite la maximum, să le mutăm cît mai repede dintr-un loc de muncă în altul, căci ele reprezintă averea poporului. Noi am înțeles și să știți că ne-am bătut capul. Și am mutat anul trecut un utilaj complex din stratul 18 într-un alt abataj, în mai puțin de 30 de zile. Și acum am reușit același lucru la u- tilajul din stratul 5. Toate astea le-am isprăvit cu bine nu numai pentru că am întărit disciplina muncii, disciplina tehnologică, spiritul de răspundere, cum ne-ați cerut la consfătuire — ci mai ales pentru că ne iubim țara, Tonele noastre de cărbune pot fi Gîntărite. Aceste tone exprimă sentimente și gînduri. Dacă lucrezi cu căldură, parcă și valoarea calorică a cărbunelui crește. Asta nu sună prea științific, dar totuși e adevărat. 

la înfăptuirea ' mobilizatoarelor sarcini ce le revin pentru realizarea ho- tărîrilor Conferinței Naționale a partidului din decembrie 1982.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu că vom dezbate cu toți oamenii muncii de naționalitate maghiară și germană ideile și tezele cuprinse în expunerea făcută în fața noastră și vom stabili în spiritul prețioaselor Dumneavoastră indicații măsurile cele mai eficiente menite să sporească într-o măsură și mai mare contribuția consiliilor oamenilor muncii de diferite naționalități — organisme create din inițiativa dumneavoastră cu aproape un deceniu și jumătate în urmă — la realizarea Programului partidului, a hotărîri- lor Congresului al XII-lea.Folosîndu-ne de acest fericit prilej că vă aflați în mijlocul nostru, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, dorim să vă mulțumim din nou pentru grija deosebită și modul principial, realist și umanitar în care se rezolvă, de cînd vă aflați în fruntea partidului și statului, și problemele specifice ale naționalităților conlocuitoare, pentru condițiile create care garantează afirmarea nestingherită a ființei noastre naționale, dezvoltarea multilaterală a personalității.Pentru toate acestea, primiți vă rog, expresia sentimentelor noastre de
Știm cu toții cît rău a provocat în trecut dezbinarea, învrăjbirea, naționalismul și șovonismul. învățămintele acestui trecut ne obligă să respingem cu hotărîre orice manifestare care atentează la unitatea noastră indiferent de unde ar veni. Așa cum permanent atrage atenția tovarășul Nicolae Ceaușescu, să înfierăm șl să condamnăm cu fermitate orice asemenea rămășițe ale mentalităților și ideologiilor claselor exploatatoare, ale dușmanilor poporului, ai României socialiste.în cadrul colectivului în care lucrez, al brigăzii și sectorului dar și în afara unității ne străduim să acționăm în spiritul indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, cuprinse în expunerea prezentată la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 1982 cu privire la întărirea mun. cii ideologice și politico-e- ducativă. Munca politică desfășurată în cadrul organizat ca și munca de la om la om le-am folosit și le folosim pentru promovarea principiilor eticii și echității socialiste, pentru popularizarea politicii partidului și statului nostru în rîndul oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate.Și în orașul nostru, Festivalul național „Cîntarea României" a stimulat inițierea a numeroase acțiuni și activități politico- ideologice și cultural-educative. Colective artistice de amatori, coruri, formații de teatru, brigăzi artistice, formații de muzică u- șoară au beneficiat de a. cest stimulent pe care-1 constituie Festivalul muncii și creației pentru a-și intensifica activitatea. în 

profundă gratitudine șl de atașament deplin față de întreaga politică internă și internațională a partidului și statului, față de Dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitorul României moderne,Vă urăm mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu multă sănătate și putere de muncă in fruntea partidului și statului, spre binele tuturor fiilor patriei noastre scumpe — Republica Socialistă România.în încheierea adunării, cei prezenți au aclamat din nou, îndelung, cu putere, pentru partid și secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru patria noastră liberă șl independentă,, subliniind și cu acest prilej unitatea și frăția tuturor fiilor patriei — români, maghiari, germani și de alte naționalități —, atașamentul lor față de politica partidului și statului nostru, hotărîrea de a a- păra, strîns uniți în jurul partidului comunist, al secretarului său general, cuceririle revoluționare comune, de a asigura mersul ferm al României pe calea socialismului și comunismului.
orașul nostru este antrenată în acest cadru și o formație artistică ce-și prezintă programele în limba maghiară, corul mixt în limba maghiară din orașul Vulcan, în cadrul căruia își aduc contribuția artiști amatori de naționalitate maghiară, oameni ai muncii de la mina noastră, din diferite unități economice și instituții ale orașului, împreună cu familiile. Dar considerăm că s-ar putea face și mai mult. Șl nu numai în mișcarea, culturală de masă. Instituțiile culturale profesioniste, inclusiv cele cu program în limba maghiară, ansamblurile folclorice ne cam neglijează pe noi, cei din Valea Jiului.în încheiere, doresc să vă asigur că mă voi strădui și în continuare să-mi aduc contribuția la perfecționarea activității de producție la unitatea în care lucrez, la realizarea sarcinilor de plan izvorî- te din documentele Conferinței Naționale a Partidului, vizînd dobîndirea independenței energetice a patriei.Eu cred că dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, sînteți considerat miner de onoare al țării mai cu seamă pentru că pătrundeți mai adînc, mai profund în esența lucrurilor decît noi și ne dați o căldură mai fierbinte decît tot cărbunele țării, o căldură a sufletului dumneavoastră de om drept și de adevărat patriot. Vă iubim, pentru că doriți cu ardoare și acționați cu pasiune revoluționară pentru binele și feri, cirea românilor, maghiarilor și a tuturor cetățenilor patriei noastre.Să ne trăiți mulți ani 1 Noroc bun ! *
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