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ȚÂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE!

In întîmpinarea

a Eliberării
marii sărbători

și a Zilei minerului

Demn raport muncitoresc
Cifrele pe care le primim de la Petri

la ilustrează în modul cel mai elocvent 
că minerii de aici doresc să întîmpine 
cu rezultate de seamă marea sărbătoare 
națională de 
nerului.

la 23 August și Ziua mi-

luni trecute din acest an 
pentru sectoarele minei 
eforturilor în vederea in

ch, ar
Rezultatele pe care 

la

Cele șapte 
au constituit 
intensificarea 
cadrării în sarcinile de plan și

I depășirii acestora.
I vi le prezentăm sînt concludente :
1 finele lunii iulie, sectorul II raporta de

pășirea sarcinilor de pian, de la înce
putul anului, cu 20 347 tone de cărbune; 
sectorul IV înregistra, în aceeași perioa
dă, plus 11 607 tone, de cărbune, urmate 
fiind de sectoarele III și I cu plus 3347 
și, respectiv, 1071 tone de cărbune. Sec
torul XI investiții înscria, în 30 iulie, 
depășirea sarcinilor de plan, pe șapte 
luni, cu 334,5 ml. (Gh. O.)

I

In fruntea întrecerii
Sărbătoarea Eliberării și Ziua mine

rului constituie pentru colectivele de 
mineri din Valea Jiului prilej de inten 
sificare a eforturilor în vederea 
rii și chiar depășirii sarcinilor 
la producția de cărbune.

La sfirșitul lunii iulie, două 
ale minei Vulcan raportau 
sarcinilor de plan ale lunii cu 258 tone 
de cărbune. Pentru brigăzile de mineri 
de la sectorul II — dintre care amintim 
pe cele conduse de Florea Petrișor, Ion 
Tamaș și Constantin Ailincăi — plusul 
lunii iulie (158 tone) înseamnă garanția 
ca, în perioada rămasă pînă la sfirșitul 
anului, va fi recuperată întreaga res
tanță din semestrul I. Cu 100 de tone 
extrase suplimentar în iulie, brigăzile 
minerilor Traian Borcea, Paraschiv Ciu- 
răscu și Ioan Bud, de la sectorul V, con
tinuă să se mențină în fruntea întrece
rii și să adauge alte cantități importan
te de cărbune plusului înregistrat in 
semestrul 1 (10 857 tone de cărbune).
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rea liză- 
de plan

sectoare 
depășirea

Consfătuire de lucru
pe problemele 

muncii organizatorice 
și politico-educative

Din inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, în zilele de 
2—3 august a avut loc, la 
Mangalia, o consfătuire de 
lucru pe problemele mun
cii organizatorice 
co-educative.

Ultima parte a 
s-a desfășurat în 
tovarășului N i 
Ceaușescu.

împreună cu 
rul partidului 
în prezidiu au 
varășa Elena 
tovarășii losif Banc, 
Bobu, Ion Coman, 1 
Constantin, Petre 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, lcn Pățan, Dumitru 
Popescu, Hie Verdeț, 
Dobrescu, Petru 
Nicu Ceaușescu,

și politi-

lucrărilor 
prezența 

c o 1 a e

conducăto- 
și statului, 
luat loc to- 

Cea ușescu, 
, Einil 
Nicolae 

Lupu,

MiU 
Enache, 
Suzana 

Gâdea, Ana Mureșan, Ion 
Stoian, Gheorghe Stoica,

La consfătuire au parti
cipat primii secretari și 
secretarii pentru proble-

mele organizatorice și de 
propagandă ai comitetelor 
județene de partid, 
secțiilor organizatorice 
de propagandă ale 
tetelor județene, șefi 
secție, adjuneți și șefi 
sectoare de la C.C. 
P.C.R.. alți activiști 
Comitetului Central 
partidului, conducători 
organizațiilor de masă 
obștești, ai Ministerului 
ducației și învățămîntu- 
lui, Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Comi
tetului pentru problemele 
consiliilor populare, con
ducerile uniunilor de cre
ație, cadre de la Academia 
. e .efan Gheorghiu", de la 
Consiliul politic 
al armatei și 
Politic al Ministerului 
Interne, redactori șefi 
presei centrale.

Tovarășul N i 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu 
salutați, pe traseul străbă
tut prin stațiunile de pe 
litoral, cu deosebită însu

șefii
Și 

comi- 
de 
de 
al 
ai 
al 
ai
■Și 
E-

superior
Consiliului 

de 
ai

a ec o 1 
tovarășa 

au fost

Intensă campanie de recoltare a fructelor de pădure
Ocolul 

organizat
nie de strîngere și valori
ficare 
dure,
durai ilor 
bazinele, 
colectare,

silvic Lupeni 
o intensă campa-

I

flețirc de locuitorii aci 
localități, de numeroși 
meni ai muncii 
odihnă.

în piața 
a municipiului 
erau arborate în 
bătoresc, drapelele patriei 
și partidului. Era aliniată 
o companie de ostași ai 
marinei noastre militare.

Aici se aflau mii de ce
tățeni care au ținut să în- 
tîmpine și de această dată, 
cu toată căldura inimii, pe 
tovarășul N i 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescuț 
tau, cu dragoste, 
le tovarășului 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu,

Bucuria acestei
niri cu secretarul general 
al partidului și-a găsit ex
presie în 
manifestări, 
au aclamat 
însuflețire, 
și secretarul

aflați

c o 1 a e 
tovarășa 
Ei pur- 
portrete- 

Nieolae 
tovarășei

reîntîl

impresionante
Cei prezent i 

îndelung, eu 
pentru partid 

I său general.

(Continuare în pag. a 4-a)
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a fructelor de 
Sub îndrumarea 

se lucrează 
în 10 centre 
pe măsura

pă- 
pă- 
pe 
de 

coa
cerii produselor naturale. 
Pînă în prezent au fost 
strînse 4 tone de zmeură 
și 19 tone de afine negre, 
din care 12 tone au fost 
livrate deja la export.

Concretizarea eficienței măsurilor aplicate

Reducerea 
consumurilor planificate

1

Colectivul de
ai, muncii de la I.M. 
trila a înregistrat pe 
melc șapte luni care 
trecut din acest an 
semnate economii la 
stimul de energie 

aer comprimat,

trilei au acționat atît 
pentru creșterea produc
ției de cărbune cit 
pentru reducerea 
rilor, reușind să le 
nueze cu 16,23 lei 
tona de cărbune 
prin economisirea 
nergie electrică, 
comprimat și i 
lemnos, 
ținute i 
dă de colectivul de 
r eri, 
cieni 
sînt 
dar 
sing.
cadrul biroului 
tic, ele trebuie

și 
costu- 
dimi- 

pe
extras 

i de e- 
, aer 
material 

Rezultatele ob- 
in această perioa- 

mi- 
tehni- 

Pctrila 
bune, 

spunea 
Aurelia Bîrsan, din 

energe-
■ apro-

oa meni 
Pe- 
pri- 

au 
în- 

con-
electri- 

nă, aer comprimat. ma
terial lemnos ș.a.. în fie
care lună din acest an, 
colectivul întreprinderii 
s-a încadrat în consumul 
de energie electrică pla
nificat. ba mai mult. în 
cele șapte luni s-a înre
gistrat o economie 
peste 500 000 kWh, 
condițiile în care de 
I.M. Petrila au fost 
trase suplimentar 
cinilor de plan in 
ceasta perioadă, ( 
19 000 tone 
Iată deci, că

■■■EnaaEaaaaai

INDIVID -

COLECTIVITATE

sector. Precizarea, 
viza un fapt minor, 
totuși, o semnificajie: ani

ni ine- 
de a

biția colectivului 
iilor de Ia investiții

0 veritabilă reușită minerească

Masă lemnoasa

O formație de mi
neri care obține, cons
tant, rezultate de seamă 
în întrecerea pentru 
cit mai mult cărbune : 
brigada condusă de Lu
dovic Varga, de la sec
torul 1 al minei Dîlja. 
La sfirșitul primului 
semestru al anului, bri
gada iși realiza sarci
nile de plan în propor
ție de 108 la sută. Pe 
luna iulie, din abatajul 
nr. 10, stratul 3, in care 
muncesc minerii aces
tei formații, au fost li
vrate suplimentar sar 
cinilor de plan peste 
240 tone de cărbune, 
productivitatea muncii 
fiind, in această perioa
dă, depășită cu aproa
pe 2000 kg de cărbune 
pe post. In foto : briga
dierul împreună cu doi 
ortaci

In adunarea reprezen
tanților oamenilor mun
cii de la mina Lupeni, 
șeful sectorului de inves
tiții Anton Huzaș a fost 
in măsură să raporteze 
un succes deosebit al co
lectivului ce-l reprezintă: 
terminarea tuturor lucră
rilor miniere aferente dă
rii in funcțiune a puțului 
cu schip, obiectiv 
stringentă actualitate 
de însemnătate 
pentru creșterea 
rilor de extracție, la 
ceasta mare unitate 
nieră furnizoare de 
bune cocsificabil.

„...Și galeriile din 
cuitul puțului le-am 
grăvit", preciza șeful de

de
5 

majori 
rilmu

fi in ordine, in cele mal 
mici detalii, cu pregăti
rea intrării in funcțiune 
a acestei moderne insta
lații de extracție — me
nită să asigtlre premisele 
afirmării la cote superioa
re a potențialului minei. 
Terminarea lucrărilor
miniere subterane înseam
nă insă o realizare de 
ultimă oră: montarea ghi
dajelor in cele doua sec
ții ale puțului — in to
tal 3200 ml de ghidaje, o 
lucrare de mare comple
xitate, executată de mi
nerii specialiști, di" ch

Ioan DUBEK

de 
in 
la 

t ex- 
sar- 

a- 
peste 

de cărbune, 
minerii Pe-

ingineri si 
de la I.M. 
deosebit de 

așa cum ne

Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-a)

peste plan, la export
Forestierii de la U.F.E.T. Petroșani raportează 

însemnate depășiri la principalii indicatori pe luna 
iulie. Planul la producția marfă a fost depășit cu 
peste 2 milioane lei. Pe sortimente, cea mai mare 
depășire a fost înregistrată la bușteni pentru in
dustrializare — 2000 mc —, iar la cherestea planul 
a fost realizat în proporție de 133 la sută. La masă 
lemnoasă pentru export s-a înregistrat o depășire 
de 13,7 la sută. Au mai fost livrați la export 144 
mc celuloză de fag, 142 mc bușteni pentru construc
ții rurale și 14 tone de mangal. Rezultate deosebite 
raportează în această lună forestierii de la sectoare
le Cîmpu lui Neag și Lupeni, care și-au depășit sar
cinile de plan cu 2000 și, respectiv, 400 mc masă 
lemnoasă.

însemnate economii 
la cheltuielile 

materiale
Constructorii din cadrul 

șantierului 4 Lupeni al 
T.C.H. se situează pe un 
loc de frunte în întrecerea 
socialistă în cinstea marii 
sărbători naționale de la 
23 August și a Zilei mine
rului. Ei și-au depășit sar
cinile de plan de la înce
putul anului pînă în pre
zent cu 2,2 la sută la pro
ducția globală și cu 1,2 la 
sută la productivitatea 
muncii. Deosebit de în
semnate sînt realizările a- 
cestor harnici construc
tori și în cadrul efortului 
de reducere a cheltuielilor 
materiale. Prin judicioasa 
gospodărire a lucrărilor la 
fiecare punct de lucru ei 
au reușit să realizeze de 
la începutul anului econo
mii de 9,98 lei la 1000 lei 
producție. Pe primele lo
curi în întrecerea socialis
tă se situează constructorii 
din formațiile conduse de 
Tudor Sandu, Gheorghe 
Manda și Petru Almaș.
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LA I.U.M.P., O EXPERIENȚA REUȘITA

Microcantina de întreprindere I
al

pe bază de 
constituie 

prioritar în 
concentrate

i 
i

intensivă a 'capacităților 
de producție. orga- 

cum 
hotă-

bune 
mo- 
aba- 
cale

importante
într-o

la I.U.M.P. 
conducerii 
cu spriji- 
A.P. Pe_ 
luat ființă

șl re- 
elemente- 
hidraulice 

mecani- 
pe

/-

De la dezbateri - la acțiuni concrete 
în sprijinul producției

Recenta adunare gene
rală a organizației 
bază I/C de la mina 
roșeni și-a consacrat 
baterile rezultatelor 
ținute de colectivul 
torului în ‘ 
principalilor 
de plan pe 
în cadrul 
o deosebită 
acordat folosirii și între
ținerii în cele mai ' 
condiții a utilajelor 
derne din dotarea 
tajelor, importantă 
de sporire a productivi
tății muncii, a producției 
de cărbune. în cadrul a
dunării s-a relevat fina
lizarea unei 
inițiative născute 
recentă adunare generală 
de partid, tot în vederea 
întreținerii utilajelor com
plexe : repararea 
condiționarea 
lor instalației 
a complexului 
zat din abatajul de 
stratul 18, în camera de 
montaj a sectorului, 
Complexul a fost repus 
în funcțiune, iar valoa
rea cablurilor recuperate 
și a pieselor recondițio
nate cu prilejul reparării 
complexului se ridică la 
peste 400 000 lei. Este re
zultatul ” ' 
colectiv 
tuși și 
care, în 
niștii, au dus la 
sfîrșit o acțiune imperios 
necesară pentru folosirea

de 
Pa- 

dez- 
ob- 

sec- 
îndeplinirea 

indicatori 
semestrul I.
dezbaterilor, 

atenție s-a

strădaniilor unui 
de electrolăcă- 
mineri-tehnicieni, 
frunte cu comu- 

bun

DINTRE CEI MAI BUNI 
MINERI-TEHNICIEN1 
în primul semestru al 

anului, rîndurile organi
zațiilor de partid de la 
mina Paroșeni au crescut 
cu 14 comuniști primiți 
în partid din rîndurile 
minerilor-tehnicieni și 
clectrolăcătuși din marile

Din viața 
organizațiilor 

de partid

abataje mecanizate. Prin
tre aceștia se numără mi
nerii Ioan Cibea, Mihai 
Smarande, Iacob Țolan, 
Ion PopeScu, Mihai Bin- 
cio. Primirile în 
din rîndul celor 
buni mineri sînt 
tul preocupării 
vente cu 
cu experiență, ca 
lae Crăciun, Simion Băl- 
gîie, Victor Abănăriței,
Margareta Pavlovski' și 
alții se preocupă de creș
terea politică și profesio
nală a tinerilor care so
licită primirea în partid.

partid 
mai 

rezulta- 
consec- 

care comuniști 
Nico-

COMISIILE
PE PROBLEME — 

ACTIVE, EFICIENTE
Nici o activitate de 

anvergură — studii și 
controale asupra modu- 

cum își îndeplinesc

sarcinile birourile 
nizațiilor de bază, 
duc la îndeplinire ____
rîrile .organelor superioa
re și propriile hotărîri — 
nu este desfășurată la 
mina Paroșeni fără im
plicarea directă a comisi
ilor pe 
comitetului c
Printre ultimele 
desfășurate de 
pe probleme, se 
cea inițiată de 
organizatorică 
controlarea modului cum 
se desfășoară discuțiile
individuale, cum se ' în
făptuiesc hotărîrile adu
nărilor generale, prezen
ța și participarea mem
brilor de partid la adu
nări. O susținută 
a c t i v i t a te desfă
șoară în prezent și comi
sia de propagandiști 
agitatori pentru 
rea studierii și 
documentelor 
plenare a C.C. 
și a legilor votate 
siunea M.A.N. și 
tirea temeinică a 
mărilor politice în 
nările de partid. Totoda
tă, în urma unui studiu 
întreprins de consiliul 
de control muncitoresc 
privind optimizarea trans
portului personalului 
puțul auxiliar, s-au 
bunătățit parametrii 
funcționare a 
iar 
tului 
sută.

probleme ale 
d e partid, 

acțiuni 
comisiile 
remarcă 
comisia 
pentru

Și 
asigura- 
însușirii 
recentei 

P.C.R. 
de se- 
pregă- 
infor- 
adu.

pe 
îm- 
de 

instalației,
durata transpor- 
s-a redus la 30 la

Dan STEJARU

(Urmare din pag. I)

Grija 
statului nostru 
oamenii

partidului și 
pentru 

muncii se ex
primă și în importan
tele sume de bani alo
cate anual în domeniul 
ocrotirii sănătății. O 
dovadă elocventă în a
cest sens o constituie, 
Spitalul municipal din 
Petroșani. Aparatura 
medicală modernă, per
sonalul de o înaltă com
petență profesională a
sigură rezolvarea cu 
succes a multor cazuri, 
în imagine : aspect din 
una din stațiile de ste
rilizare.

Note

GOSPODĂREȘTI
O fi el drumul ce duce la cabana Rusu asfaltat, 

sau pavat cu piatră cubică, dar prin unele porțiuni 
are destule gropi. Șoferii autoturismelor, camioane
lor, dar mai ales ale autobuzelor de pe traseul Pe
troșani — Jieț fac adevărate cascadorii pentru a 
ocoli gropile, dar zadarnic. Autovehiculele se leagă
nă, precum barca pe valuri, scîrțîind din toate în
cheieturile. Oare să nu se găsească soluții și pentru 
repararea acestei porțiuni ? Gropi ar mai fi de as
tupat și în spatele stației C.F.R. Petroșani, pe stră
zile Karl Marx și Engels din localitate. O groapă 
în care băltește apa se află chiar în apropierea ma
gazinului alimentar de lîngă gara C.F.R., unde este 
de altfel, și un depozit de materiale aparținînd de 
sectorul E.G.C.L. Gropi sînt destule, lipsește doar 
inițiativa pentru astuparea lor. Ultima groapă des
pre care am amintit ar putea fi astupată prin ini
țierea unei acțiuni gospodărești chiar de către mun
citorii de la E.G.C.L.

reduce- 
e- 

tona 
ast- 
scos

fundate și prin 
rea consumurilor de 
nergie electrică pe 
de cărbune extras 
fel îneît, cărbunele
la lumina zilei să se în
cadreze în norma de con
sum admisă. Media în
registrată la acest indi
cator pe primul semes
tru depășește cu aproape 
7 kWh/tonă sarcina sta
bilită.

Un prim pas în acest 
sens se poate spune, fă
ră teama de a greși, că 
a fost făcut dacă se are 
în vedere, că de la lună 
la lună, consumul pe 
na de cărbune extras 
scăzut continuu. Dacă 
ianuarie consumul pe
nă a fost depășit cu 11,6 
kWh, în martie, depăși
rea a fost de 5,7 kWh,

to- 
a 

în 
to-

Creșterea producției 
de energie electrică pro

’ căr- 
doine- 

care 
efor

de la

dusă 
bune 
niul 
sînt 
turile colectivului
U.E. Paroșeni. Numai în 
acest an, energeticienii 
Paroșeniului au livrat 
suplimentar sarcinilor 
de plan peste 4 200 000 
kWh energie electrică. 
In foto : aspect din ca
mera de comandă a 
grupului IV de 150 MW.

Unitate fruntașă la 
cooperativa „Straja“
A devenit un principiu 

de bază în activitatea me
seriașilor de la cooperati
va „Straja" din Lupeni de 
a executa lucrări de cali
tate. de a oferi clienților 
o bogată gamă de pres
tări de servicii.

Dintre unitățile care se 
disting în permanență prin 
rezultatele foarte bune a
mintim unitatea nr. 3 
Croitorie din cartierul 
Braia, care execută, pe 
lîngă modelele solicitate 
de clienți, o gamă diversă 
de retușuri și recondițio- 
nări. Calitatea deosebită a 
prestărilor executate de 
colectivul unității este ro
dul hărniciei și priceperii 
lucrătoarelor Maria Șicro- 
mei, Mariana Tudoruț, I
rina Laszlo, Maria Peter 
și Maria Gălan. Prima 
nă a semestrului II 
marcat realizarea unor 
crări a căror valoare 
pășește suma de 60 000

(Al. TĂTAR)

lu
a 

lu
de. 
lei.

iar n iunie și iulie de 
4.5 kWh/tona de cărbune.

Consumul mare de e
nergie electrică înregis
trat în luna de debut a 
acestui an a determinat 
conducerea minei ca, îm-

I

E

I

Timp economisit, masă 
consistentă și caldă, con
diții de igienă. Iată a
vantajele de care se bu
cură muncitorii din toate 
schimburile de 
Din inițiativa 
întreprinderii, 
nul I.C.S.A. și 
troșani, aici a 
o microcantină de între
prindere. Localul cuprin
de o sală de mese cu 
80. de locuri și un bufet 
de incintă cu preparate 
reci. Meniurile pentru 
cei peste 100 abonați, Ia 
care se adaugă și circa 
80—100 flotanți în fieca
re zi, se pregătesc în bu
cătăria microcantinei în 
condiții bune. Sînt me
niuri gustoase pe bază de 
legume, carne de porc 
sau de pasăre, pește. Ma
sa se servește pe schim
buri, între orele 6—8 
pentru schimbul I. 14—15 
pentru schimbul II - și 
22—24 pentru schimbul 
III. Pentru abonați, pre
țurile sînt convenabile — 
11 lei la prînz și 10 
pentru micul dejun 
cină. Prin strădania 
lectivului condus de 
rica Fekete, microcanti
na realizează încasări 
considerabile. Numai în 
luna iulie desfacerea s-a 
ridicat la peste 170 000

lei
Și

co-
FIo-

nă ; au fost repartizate 
norme de consum pe sec
toare și pe diferite alte 
activități ; s-a trecut la 
etanșarea conductelor și 
furtunurilor de aer com
primat pentru a se evita

Reducerea
consumurilor planificate

preună cu biroul energe
tic, să ia o serie de mă
suri care să ducă în final 
la scăderea acestuia. 
Printre măsurile stabili
te și aplicate atunci a
mintim doar pe cele mai 
semnificative : s-a trecut 
la contorizarea sectoare
lor și a celorlalte activi
tăți principale de la mi-

pierderile ; folosirea uti
lajelor și a instalațiilor 
Ia capacitate maximă și 
evitarea mersului în gol 
al acestora ; s-a trecut 
la înlocuirea ventilatoa
relor pneumatice (mari 
consumatoare de energie) 
cu ventilatoare electrice, 
acolo unde este posibil. 
Această ultimă operație

f^infopmom
I
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I
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APARIȚIE EDITORIA
LA. De la librăria „Ion 
Creangă" poate fi procurat 
volumul 
niere la 
calcul", 
Editura 
este realizat de un 
tiv condus de prof, 
dr. ing. Dumitru 
rectorul Institutului 
mine Petroșani.

mi- 
de 
în

„Exploatări
zi. Exemple 

apărut recent 
tehnică, Volumul 

colec- 
univ.

Fodor, 
de

INVITAȚIE. Invităm, 
pe această cale, pe creato
rii literari din Valea Jiu
lui, să ne expedieze, sau 
să aducă personal la re
dacție, poezii, proză scur
tă, reportaje dedicate Zi
lei minerului, muncii e- 
roîce din adîncuri, precum 
și apropiatei sărbători na
ționale de la 23 August.

EXPUNERE. Vineri, 5 
august, în cadrul clubului 
de vacanță de la Casa pio
nierilor și șoimilor patriei

din Petroșani va avea loc 
o expunere pe tema „Așa 
a fost în august 1929", re
feritoare 
rilor de

la luptele mine- 
la Lupeni.

APARTAMENTE.NOI
In orașul Uricani, pe lîn
gă cele 80 de apartamen
te prevăzute să fie cons
truite în anul 1983 se vor 
construi
120 de 
ceastă 
plan la
tituie începutul unui

suplimentar 
apartamente, 
suplimentare 
apartamente

încă
A
de 

cons- 
am-

piu program de dezvoltare 
a localității, pentru des
chiderea noii mine de căr
bune de la Valea de Brazi. 
(V.S.)

multc cărucioare cu fier 
vechi și au fost recuperați 
peste iăO m cablu de 
pru. (Gh. B.)

cu-

PATRIOTICA. 
i organizația

MUNCA
Tinerii din
U.T.C. nr. 8 de la l.M. Lo
nea au efectuat zilele tre
cute mai multe ore de 
muncă patriotică în gale
ria de pe Valea Arsului. 
Cu acest prilej galeria a 
fost curățată, au fost a. 
dunate și încărcate mai

EXCURSIE. Astăzi, 
grup de 44 de oameni 
muncii de la I.M. Lonea 
vor pleca într-o excursie 
pe traseul Hațeg, Deva, 
Brad, Țebea, Baia de Criș, 
Dr. Petru Groza. (M. Vac- 
hold, coresp.)

un 
ai

EDILITARA. Se află în 
curs de finalizare lucrări-

din 
Maria 

Mariana 
Mun- 

Și 
pa

ni e- 
trei

lei, la aceasta contribuind 
și vînzările de la bufe
tul incintei pe care-1 ges
tionează Ida Ivanov. A
lături de bucătăreasa 
Helga Fekete, lucrătoare
le Maria Preda și 
partea I.U.M.P. 
Ghiorgulescu, 
Cenușă, Domnița
teanu, Elena Țipțer 
altele pregătesc, cu 
siune pentru meserie, 
niurile de la 
mese.

Am stat de 
cîțiva tineri 
abonați, care 
festat mulțumirea 
de modul cum sînt 
viți, față de consistența 
meniului și condițiile i
gienice din microcanti
nă. Sudorița Lucreția Ar- 
tenie, de la construcții 
metalice, turnătorul Co- 
loman Ud rea, lăcătușul
Tiberiu Halasz sînt doar 
cîțiva dintre aceștia.

Așadar, iată o 
riență bună care creează 
condiții sociale 
pentru muncitorii de 
I.U.M.P., inițiativă 
ar putea fi urmată și de 
alte întreprinderi 
se pot organiza și case de 
comenzi pentru semipre- 
parate.

Bujor MIRCESCU

cele

cuvorbă, 
muncitori, 

și-au mani- 
față 
ser-

expe-

ideale 
la 

care

unde

trebuie continuată pînă 
cînd numărul acestor 
ventilatoare va scădea 
de la 60 la sută cît este 
în prezent la maxim 20 
la sută. De asemenea, se 
are în vedere înlocuirea 
conductelor de aer com
primat pe puțul principal 
pentru a se evita pierde
rile. în această perioadă 
se execută și alte lucrări 
care să ducă la scăderea 
consumului de energie e
lectrică pe tona de căr
bune. Eficiența măsurilor 
stabilite și aplicate de-a 
lungul celor șapte luni 
s-a văzut în scăderea 
consumului de energie e
lectrică. Experiența bu
nă trebuie continuată aici 
și preluată și de alte în
treprinderi miniere care 
depășesc cu mult norma 
de consum admisă.

le de decolmatare și regu
larizare a pîrîului Slăti- 
nioara, în 
„Aeroport",
Lucrările sînt 

de lucrători ai
Petroșani, grupul II 
șantiere al T.C.H., 
jinul cetățenilor.

pîrîului
zona cartierului 

strada Păcii, 
efectuate 
E.G.C.L.

de
cu spri-

C 

î 
j 

j

I 
I

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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Omogenitatea brigăzii își spune cuvintu/}
Brigadierul Florea Pe- In prezent folosește ca activitatea pe cele trei 

trișor de la sectorul II al metodă de exploatare, schimburi se numesc llie )
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O veritabila reusitâ 
minerească

Contraste

f

i

*
*j
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minei Vulcan face parte 
din veteranii minei. Din 
cei 30 de ani de activi
tate neîntreruptă în ca
drul acestui sector, de a- 
proape 25 de ani, Florea 
Petrișor se află la con
ducerea unei brigăzi cu 
care a cunoscut multe 
satisfacții pe frontul căr
bunelui. Greutățile 
vității din subteran 
l-au ocolit însă, nici 
el și nici pe ortacii 
Ultima dată, în luna 
bruarie a acestui an, 
torită unor intercalațil 
de steril care au apărut 
in front s-a consemnat 
nerealizarea sarcinilor de 
plan cu 97 tone de 
bune, 
rajaț 
și pe 
trivă, 
strîns 
bilizat

acti
nii 
pe 

Iul. 
fe- 
da-

căr-
Asta nu l-a descu- 
insă pe brigadier 
ortacii lui. Dimpo- 
i-a îndirjit. Au 
rîndurile, s-au mo- 
exemplar și 

luna martie au 
peste sarcinile de 
986 de tone. De 
lună de lună, 
și-a depășit sarcinile 
plan. La sfirșitul semes
trului minerii acestei bri
găzi raportau un plus de 
peste 2000 tone de cărbu
ne la producția 
Productivitatea 
planificată în 
cameră pe care îl exploa
tează a fost depășită, zi 
de zi, în medie cu 2 tone 
pe post, deși lucrează în 
extremitatea vestică de 
coperiș a stratului III în 
condiții destul de grele.

metoda clasică. Dar, îm
preună cu conducerea 
sectorului, au hotărît ca 
în acest an să treacă la 
susținerea cu stîlpi indi
viduali și la tavanul cu 
grinzi îngropate in vatră. 
„Așa vom reuși să depă
șim cele 9 tone pe 
pe care le realizăm 
prezent și, totodată, 
reduce efortul fizic, 
tavan de rezistență 
cutat corect nu poate de
cît să ducă la creșterea 
producției de cărbune", 
ne spunea șeful de bri
gadă.

Despre Florea Petrișor 
și ortacii lui, șeful de 
sector ing. Andrei Fodor, 
nu are decît cuvinte de 
laudă. „Este cea mai o- 
mogenă brigadă din sec
tor și asta deoarece mi-

post 
în 

vom 
Un 

exe-

Patulea, Vasile Badea și 
Gheorghe Ardeleanu, mi
neri cu multă experien
ță, fiecare avînd peste 
20 de ani de minerit. A- 
lături de ei, la rezultatele 
bune obținute de-a lun
gul anilor și în primul 
semestru al acestui an se 
numără Petru Tucan, E-

(Urmare din pag. I)

i
bla suspendată deasup-a 
golului imens prin care 
se deschide spre adîncurt 
noul și modernul drum 
al cărbunelui spre supra
față.

Reușita — o veritabilă

brigăzii, virtuți moșteni
te de la fostul șef de 
brigadă Dionisie Bartha, 
de numele căruia sint le
gate multe lucrări minie
re de mare complexitate, 
atit la Lupeni, cit și 
alte mine din Vale.

Ultimele lucrări 
brigăzii — toate

la

Bărbați care onorează titlul de miner

în 
extras 

plan 
atunci, 

brigada 
de

fizică. 
muncii 

abatajul

tor și asta deoarece 
nerii din care este for
mată lucrează de ani de 
zile împreună. Se cunosc 
foarte bine și se ajută la 
nevoie. Cei mai tineri 
care au început lucrul la 
Florea Petrișor nu au 
mai plecat. Abatajul fi
ind mic, nu putem plasa 
pe cele trei schimburi 
mai mult de 16 oameni, 
căci amatori care să lu
creze în această brigadă 
sînt destui. Are un aba
taj model, lingă el și 
oamenii lui nu trebuie să 
stea nimeni. Fiecare știe 
cu exactitate ce are de 
făcut și cum trebuie să 
facă".

Cei care coordonează

meric Kelemen, Ion Nas- 
ta, Ionel Mătăsaru, Ilie 
Stanici, Dumitru Mitruț, 
și alții care n-au lipsit 
niciodată nemotivat de la 
servici, și mi se plimbă 
de pe un schimb pe altul.

In luna iulie a trebuit 
închisă o felie și atacate 
lucrările la o nouă felie, 
de aceea rezultatele sînt 
mai modeste, un plus 
doar de... 150 tone de 
cărbune. Dar minerii din 
această brigadă 
tărîți să adauge 
tea alte cîteva 
tone peste plan 
întîmpina cum se cuvine 
marea sărbătoare a Eli
berării de la 23 August 
și Ziua minerului. Ilotă- 
rîre care, sîntem siguri, 
minerii acestei brigăzi 
o vor duce la îndeplinire, 
așa cum au făcut-o 
nenumărate ori.

SÎnt ha
la aces- 

sute de 
pentru a

de

Gheorghe BOȚEA

i

< 
ț 
l i

i 
j

* 
J

probă a măiestriei, cute
zanței și competenței mi
nerești — aparține bri
găzii de mineri specialiști 
condusă de Gheorghe 
ma. Este brigada care 
și-a dat aceeași probă a 
măiestriei și la săparea 
și betonarea puțului, a 
silozului de 1200 tone 
capacitate, a galeriei ben
zilor dozatoare. Lucrări 
recepționate toate în de- 
vans, toate primind cali
ficativul „foarte bine". 
Este nota care atestă pri
ceperea și experiența de 
peste un deceniu ale a- 
cestei formații în execu
tarea lucrărilor miniere 
speciale, omogenitatea 
ei profesională și mora
lă, consecvența străda
niilor minerilor din schim
burile conduse de Gheor
ghe Munteanu, 
Toma și Iulian
pentru continuarea 
dițiilor de vrednicie

Vasile 
Moraru 

tra- 
ale

ale 
execu

tate în acord global, ce
ea ce a asigurat valorifi
carea superioară a com
petenței brigăzii în folo
sirea tehnicii din dotare, 
a unor tehnologii avan
sate — i-a conferit sa- 
tisfaejia unor producti
vități înalte, a unor de
pășiri substanțiale ale 
planului și, ceea ce e mai 
important, predarea 
nainte de termen 
rilor.

L-am întrebat 
de sector dacă 
Și-a sărbătorit 
la terminarea 
aferente puțului 
„Vom sărbători 
minerului... a venit 
punsul. Pînă atunci, 
zoresc alte sarcini, 
obiective urgente", 
aflat că chiar de a 
zi după terminarea 
tării ghidajelor la 
cu schip, brigada 
Gheorghe Toma a 
mutată la o altă lucrare 
de anvergură: săparea
puțului Sud — obiectiv 
pe care exploatarea nou
lui cîmp minier Est îl 
reclamă cu stringență.

î-
a lucră-

pe șeful 
brigada 

reușitele 
lucrărilor 
cu schip. 
de Ziua 

răs- 
ne 

alte 
Am 

doua 
mon- 
puțul 

lut 
fost

Neîmplinite Măriei
Maria Amăriuți s-a năs

cut în urmă cu 19 ani. A- 
curn este o adolescentă la 
vîrsta cînd tinerețea are 
dreptul să-și spună cuvîn
tul. La 19 ani oricare din
tre tineri poate înfrunta 
vîltorile vieții dacă vrea 
într-adevăr să ia viața în 
serios. La 19 ani te simți 
obligat să-ți croiești o ca
le, să ai un țel să simți ' 
în deșteptarea fiecărei di- 

îeți bucuria de a trăi 
i ori pentru

de
re-

' leu uuvu
Y _ntru ceva 
cineva.

Maria s-a 
avea numai 
pucase să 
8 clase. La mai puțin

căsătorit cînd
16 ani. Nu a- 

termine decît 
de 

un an de la acest eveni
ment, viața de familie a 
Măriei s-a întrerupt brusc 
și dureros, solul ei fiind 
arestat și condamnat pen
tru un omor săvîrșit 
orașul Focșani. Ca 
deci, Maria a pășit 
stîngul ; și-a ales un 
varăș de viață care nu

în 
soție, 

cu 
to- 

1 3 
respectat dreptul la viață 
al semenilor lui.

Măriei i-a rămas rolul 
de mamă. Căci din căsăto
ria sa cu Gheorghe 
riuți a rezultat un 
Tînăra mamă nu a 
însă nimic față de 
copil. Neacordîndu-i 
cele mai elementare 
grijiri, minorul s-a îmbol
năvit, a fost internat în 
spital, iar de acolo trans
ferat la Leagănul de copil 
Hunedoara. De atunci Ma
ria nu a simțit nevoia 
să-și caute copilul, să-1 ți
nă aproape, să se bucure 
de primii lui pași, ori de 
primul cuvînt rostit.

Statul, prin instituțiile 
sale specializate, a înlo- 
cuit-o pe mamă de la naș
terea copilului și pînă în 
prezent. Copilul nu și-a 
cunoscut mama, străină 
pentru el.

O perioadă de timp Ma
ria a fost întreținută de 
părinții ei, dar în final a- 
ceștia au pus-o în situația 
de a-și asigura singură în
treținerea

Nici acum Maria nu s-a

Amâ- 
copil. 
simțit 
acest 

nici 
în-

gîndit să muncească. Nu 
și-a căutat loc de muncă, 
în schimb și-a găsit un 
concubin. Mai exact a gă- 
sit-o Mureșan Rusalin. Și 
el proaspăt ieșit dintr-o 
instituție de reeducare.

Problema spațiului 
locuit au „rezolvat-o"
pede", împreună, ocupînd 
fără forme legale un a- 
partament în cartierul Ae
roport.

în 30 iunie 1983, Amă
riuți Maria, prin sentința 
nr. 2174 este sancționată cu 
6 luni închisoare pentru 
ducerea unui mod de via
ță parazitar, pentru încăl
carea sistematică a obliga
ției de a munci. T 
din luna septembrie 
contravenienta 
Maria nu a mai 
nici-o zi. Maria a 
să execute sancțiunea con
travențională prin muncă. 
Instanța de judecată a 
dispus ca Amăriuți Maria 
să execute sancțiunea a- 
plicată prin muncă corec- 
țională pe Șantierul de 
construcții Lupeni

Colectivul de construc
tori în care Maria își va 
executa sancțiunea are o 
sarcină dificilă dar profund 
umană. El trebuie s-o 
învețe pe Maria să mun
cească, să prindă rădăcini 
acolo și să prindă drag de 
muncă, să priceapă că 
bucuriile cele mai de preț 
ale omului vin din munca 
cinstită. Maria are 19 ani 
și o poate lua de la capăt. 
Ea trebuie ajutată să se 
califice la locul de muncă, 
să deprindă o 
Maria trebuie și poate să 
redevină mamă în sensul 
adevărat al cuvîntului.

Dacă ea va înțelege cît 
de generoasă este șansa ce 
1 s-a dat, rătăcirile și ne- 
împlinirile ei vor lua sfîr. 
șit.
pe 
că

Practic 
! 1981

Amăriuți 
lucrat 

i cerut

meserie.

Are înainte o viață 
care trebuie s-o trăias- 
demn.

Dorica MANTU, 
procuror, 

Procuratura locală 
Petroșani

I
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| CINE UMBLĂ LA MIERE..,
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că 
îsi 
fi

Așa zice proverbul, 
cine umblă la miere, 
linge degetele. Așa or 
gîndit Terezia Plic și Ma
ria Sradi din Vulcan, nu
mai că au fost prinse cu... ! 
carnea și roșiile-n sac (cî- 
te 4,100 kg same de porc 
și 700 gr roșii pentru Plic , 
și 3,650 kg carne și 800 gr 
roșii pentru Sradi) care Ii 
se lipiseră de mîini la 
Spitalul din Vulcan. Acum 
vor trebui să dea seama 
în fața legii j

IPLASA CU... PLASA
Șoferii știu, în ultima 

vreme s-au organizat mal 
multe controale filtru. în 
general nu s-au ridicat ; 
probleme deosebite, defec
țiuni tehnice, cîteva aba
teri mărunte. Unii însă 
„iau plasă" ieșind din co
mun. Așa a fost depistat 
Boghiu Gheorghe, domici
liat în Petrila, conducînd 
autoturismul Dacia 1300 cu 1 
numărul 3 IID 1963, auto
turism în care s-au găsit 
două suluri de plasă din 
sîrmă. Cui îi lipsesc, că 
lui Boghiu sigur îi priso
sesc. Ce să-i faci, a luat 
omul plasă cu... plasa.

LUPUL PAZNIC LA...
O fi fost sau nu adevă

rat ce spune proverbul nu 
se știe. Dar e absolut ade
vărat că paznicul Radu 
Aron a fost prins cu 20 
(douăzeci) de franzele sus
trase din fabrica de pîine 
pe care cu onoare (sic) o 
păzea. Acum, la cei 58 de 
ani ai săi i-ar fi stat bine 
în altă postură, nu 
muște din -„pîinea 
a necinstei”. „Cine 
găsește" spune tot 
proverb.

Rubrică realizată
sprijinul organelor 

de miliție

să 
amară 
caută 

un...

u:
cu

Strungarul 
tin Iliuță și 
Radu Hurtupan, 
meseriași de înaltă pro
bitate profesională de 
la atelierul mecanic al 
Depoului C.I-'.R. Petro
șani.

Constan- 
lăcătușul 

doi

Foto : St. N’EMECSEK

Cui nu-i place munca, să nu ne încurce!
Mina Uricani a încheiat 

luna iulie cu o restanță Ia 
producția fizică de peste 
20 000 de tone, care cumu
late cu minusul primului 
semestru ajung la 60 000 
tone la producția fizică de 
cărbune cocsificabil I Se 
regăsesc în acest minus, 
fără îndoială, alături de 
alte cauze obiective și su
biective și urmările ce
lor 2041 absențe nemotiva
te din luna iulie (în șapte 
luni totalul este de 7747 i), 
a celor 995 absențe moți 

și a celor 
zile concediu

— sectorul II A ; Gheor
ghe Ciobanu (7 
Gheorghe Grosu (13 
Gheorghe Mărănduc 
4) — sectorul II B ; 
Lingurar (17 — 8),
Sidor (6), Mihai Sidor (4)

— 2),
- 4), 
(8 - 

Marin 
Doruț

cum
ui-

cu paharul — după 
singur recunoaște - 
tind apoi de serviciu (Ion 
Carner) ; ...pentru că s-a... 
îmbătat (Iosifel Blaj). Că 
este conștient dc greșeala 
ce o săvîrșește lipsind a-

la I. M. uricani

muncitorească 
re- 

pre- 
sin- 

îșl 
ce- 

să-i

vate, precum 
aproape 4000 
medical.

Judecata 
organizată marți, de
dacție sprijiniți de 
ședințele comitetului 
dicatului, loan Stoi, 
avea rostul ei. în fața 
lor care s-au strîns ca
judece cu asprimea cuve
nită trebuia să compară 
pentru singurele „realizări" 
de care au fost în stare 
(nemotivate — alăturate în 
paranteză) următorii: Iosif 
Poța (22 nemotivate — din 
care 10 în 
Bejan (37 
Carne- (20 
pră (17 —
Nicolae Coșereanu (6 — 4), 
Trandafir Op’-iș (18 — 9)

iulie), Gheorghe
— 17), loan
— 4), Petru Ca- 
7) — sectorul I;

— ambii fiind nou înca
drați, Gheorghe Bică (12 — 
4) — sectorul III; Gheor
ghe Rată (12 — 2), losifel 
Blaj (16 — 3), Ștefan Co- 
bîrzan (12 — 3) — 
VI. Bineînțeles că 
au fost prezent i, 
de la „judecată" 
mînd atitudinea lor gene
rală față de disciplina 
muncii.

Pe cei prezenți i-am as
cultat. Am dorit să aflăm 
ce 
tru a lipsi, 

chiuli : 
pentru 

voie, nu i 
plecat cu...
probare (Gheorghe Cioba
nul; ...pentru că mal este 
și bolnav și mai și trage

a.

Constan-
(sectorul 

prin

sectorul 
nu toți 

lipsa 
confir-

„motive" au avut pen- 
mai bine zis

că, cerîndu-șl 
s-a aprobat, a 
de la sine a-

desea nemotivat, 
lin Mărănduc 
II-B) o dovedește șl 
faptul că, chemat în fața 
instanței ortacilor, el 
feră să se ascundă.
cînd este luat de guler de 
colegii de muncă el se a- 
propie, pozînd 
fals nevinovat, 
meniul lui, luat 
august este însă 
matum de care trebuie să 
țină cont. Și 
continuă...

Atitudinea 
rîtă a celor 
cuvîntul (Alexandru 
zaru, Constantin 
Dionisie Nagy, Carol 
leș) decizia conducerii mi
nei, care prin tovarășul 
Emeric Kovacs — director

pre-
Abia

- intr-un...
Angaja- 

marțj, 2 
un ultl-

justificările

fermă, hotă- 
care au luat

Pîn- 
Doldor, 

Ba-

tehnic cu probleme de pro
ducție a afirmat că mina 
este hotărîtă „a face cură
țenie, eliminînd in totali
tate pe cei certați cu mun
ca și disciplina", trebuie 
să fie larg cunoscute. In 
contrast cu aceste princi
pii, ni s-a părut atitudinea 
maistrului Nicolae Roiu, 
care, întrebat despre losi
fel Blaj, a spus : „Cînd ii 
la șut face treabă. Cînd 
nu vine, nu vine și... gatal 
Doar nu o să mă duc du
pă el. Doar îi major și 
răspunde pentru el". Cum 
se manifestă atunci la el 
rolul educativ și formativ 
al maistrului ? Numai prin 
pontarea oamenilor și 
constatarea că „sînt" sau 
„nu sînt" ? Așa, ce sâ ne 
mai mire că unii oameni 
nu-și mai găsesc „busola", 
că judecățile muncitorești 
se țin lanț, oamenii învă- 
(înd insuficient din greșe
lile altora ?

Aspra „judecată munci
torească" de la mina Uri
cani, sperăm să constituie 
a măsură eficientă în lupta 
împotriva indisciplinei, în 
general, absentomanilor în 
special.

Alexandru TATAR
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Consfătuire de lucru
pe problemele muncii organizatorice

și politico-educative
(Urmare din pag I)

■Toate ace ițea s-au consti
tuit intr-un fierbinte oma
giu de dragoste și recunoș
tință, pe care locuitorii 
Mangaliei l-au adus con
ducătorului iubit al parti
dul și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
tot ceea ce a făcut și face 
ca înfățișarea orașului și 
a județului lor, a întregii 
țări să devină mai prospe
ră, ca viața oamenilor, a 
întregului popor să fie me
reu mai frumoasă, mai 
plină de satisfacții.

Participanții la consfă
tuire ău făcut, la rîndul 
lor, o primire entuziastă 
conducătorului partidului 
și statului nostru, aplau- 
dind și ovaționînd înde
lung, aclamînd .-.Ceaușescu 
— P.C.R. I", ..Ceaușescu și 
poporul I“.

Consfătuirea, avînd un 
pronunțat caracter de lu
cru. a analizat, în ședințe 
plenare și pe grupe, în 
spiritul unei înalte exi
gențe, modul în care au ac
ționat organele și organi
zațiile de partid pentru 
mobilizarea oamenilor
muncii de la orașe și sate 
în vederea realizării sarci
nilor pe 1983, an decisiv 
pentru îndeplinirea, in 
condiții exemplare, a cin
cinalului actual, înfăptui
rii neabătute a obiective
lor stabilite de Congresul 
al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului. 
Ea a stabilit măsuri poli
tice și organizatorice de o 
importanță deosebită me
nite să asigure creșterea 
rolului și influenței orga
nelor și organizațiilor de 
partid în toate sectoarele 
vieții politice, economice 
și sociale a țării.

Lucrările consfătuirii 
s-au tinut într-un moment 
cînd întregul popor cins
tește cu aleasă bucurie și 
justificată mîndrie patrio
tică împlinirea a 18 ani 
de la Congresul al IX-lea 
al partidului, care a mar
cat începutul epocii celei 
mai rodnice în împliniri 
din istoria patriei noastre, 
Au fost reafirmate, și cu 
acest prilej, sentimentele 
de nețărmurită dragoste, 
stimă și recunoștință ale 
comuniștilor, ale tuturor 
cetățenilor patriei, fără 
deosebire de naționalita
te, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cărui gîndire 
revoluționară, profund o
riginală, și vastă experien
ță politico-organizatorică 
și-au pus cu strălucire am
prenta pe toate marile 
împliniri ale acestor ani.

In cadrul lucrărilor, to
varășii Emil Bobu, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 

P.C.R., Iosif Banc, mem
bru al Comitetului Politie 
Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. și Petru Enache, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
au făcut expuneri in legă
tură cu problemele supuse 
dezbaterii.

în spiritul indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, a teze
lor și ideilor formulate cu 
diferite prilejuri. în cadrul 
expunerilor prezentate au 
fost analizate, într-un spi
rit de înaltă exigență, ac
tivitatea desfășurată de or
ganele și organizațiile de 
partid, de organizațiile 
de masă și obștești, de 
toți factorii educaționali, 
au fost prezentate succe
sele, experiențele și ac
țiunile inițiate, lipsurile 
și cauzele acestora, dar 
mai ales măsurile ce tre
buie luate pentru afir
marea tot mai puternică a 
rolului conducător al parti
dului, pentru întărirea 
muncii politico-ideologice 
și cultural-educative la 
toate nivelurile, pentru 
făurirea omului nou cu o 
conștiință înaintată, cons
tructor devotat al societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate.

Expunerile au fost ur
mate de rapoarte ale pri
milor secretari și secretari 
ai unor comitetele județe
ne de partid.

în cadrul dezbaterilor 
în plen și pe grupe au luat 
cuvîntul 88 de tovarăși.

Consfătuirea a evidențiat 
experiența acumulată de 
organizațiile de partid 
în domeniul muncii orga
nizatorice în vederea întă
ririi răspunderii și exigen
ței comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii pentru 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan, pentru folosirea ju
dicioasă a bazei telmico- 
materiale de care dispune 
societatea noastră în mo
mentul de' față, pentru va
lorificarea superioară a 
resurselor materiale și fi
nanciare, a timpului de 
muncă, pentru sporirea 
continuă a eficienței în
tregii activități. A fost 
subliniată preocuparea co
mitetelor județene, muni
cipale, orășenești și comu
nale pentru ridicarea ni
velului calitativ al muncii 
lor, pentru creșterea for
ței de mobilizare a orga
nizațiilor de partid în re
alizarea prevederilor de 
plan la toți indicatorii pe 
acest an și pe întregul 
cincinal, în aplicarea con
secventă a principiilor nou
lui mecanism economico- 
financiar. A fost reliefată 

practica inițierii de dez
bateri cu activul de partid, 
cu cadrele de bază, pe 
sectoare de activitate, pen
tru cunoașterea, însușirea 
și aplicarea orientărilor 
stabilite de conducerea 
partidului. în acest cadru, 
s-a evidențiat aportul în
semnat al muncii organi
zatorice la realizările do- 
bîndite în toate domeniile.

Evidențiind succesele în
semnate obținute în per
fecționarea stilului și me
todelor de muncă ale or
ganizațiilor de partid, 
consfătuirea a relevat, tot
odată, că în munca orga
nizatorică continuă să se 
manifeste încă o serie de 
neajunsuri. Organele și 
organizațiile de partid nu 
s-au implicat permanent, 
cu fermitate, în înfăptui
rea sarcinilor economice 
prioritare și n-au interve
nit întotdeauna, prin toate 
pîrghiile muncii organiza
torice și politice, pentru 
îndeplinirea integrală și 
ritmică a planului în in
dustrie. agricultură, cons
trucții, transporturi, a pro
ducției de export, a indi
catorilor de calitate și efi
ciență, pentru realizarea 
în cele mai bune condiții 
a programului de auto- 
conducere și autoaprovi- 
zionare a populației. S-a 
semnalat lipsa unui con
trol de partid susținut, 
concret și exigent in unele 
județe, ceea ce a condus la 
neîndeplinirea unor preve
deri ale planului în profil 
teritorial. De asemenea, în 
activitatea unor organe 
și organizații de partid 
s-au manifestat tendințe 
de slăbire a spiritului critic 
și autocritic, a fermității 
și combativității revolu
ționare, de formalism ,și 
superficialitate în muncă, 
de automulțumire și jus
tificare a lipsurilor.

Criticînd asemenea stări 
de lucruri, participanții la 
dezbateri s-au referit la mă
surile ce trebuie întreprin

penti u 
a 

ridicarea 
Ia

îmbunătă- 
continuare 

organizatori
ci metodelor 

lichidarea 
lipsurilor, 

activită- 
nivelul ac- 

calitative, 
activitatea 

se pentru
țirea în 
a muncii
ce, a stilului 
de lucru,
neîntîrz.iată 
pentru 
ții de partid 
tualelor cerințe 
astfel îneît
desfășurată în acest sector 
să devină un factor hotă- 
rîtor în înfăptuirea politi
cii partidului nostru.

Participanții la consfă
tuire au analizat, pe larg, 
modul în care sînt trans
puse în viață importantele 
obiective stabilite în dome
niul activității teoretice, 
ideologice și politico-edu
cative. S-a subliniat că e- 

au fost îndreptate în di
recția perfecționării stilu
lui, a metodelor organelor 
și organizațiilor de partid, 
ale tuturor factorilor edu
caționali în conducerea 
unitară a muncii politico- 
ideologice, în vederea spo
ririi contribuției acesteia 
la ridicarea nivelului ideo
logic al comuniștilor, îm
bunătățirea activității de 
educare' patriotică, revo
luționară, a maselor, pen
tru mobilizarea tuturor for
țelor națiunii la realizarea 
planului de dezvoltare e- 
conomico-socială a țării, 
la înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidu
lui și statului nostru.

Atît în ședințele plenare, 
cît și pe grupe de lucru 
s-a subliniat că un rol 
de cea mai mare însemnă
tate în orientarea întregii 
activități teoretice și prac
tice pe tărîmul muncii 
politico-ideologice și cul
turale îl are expunerea to
varășului Nicolae 
Ceaușescu la plenara C.C. 
al P.C.R. din iunie 1982 — 
document programatic ca
re a deschis noi perspec
tive preocupărilor celor ce 
lucrează în acest sector, 
pentru ridicarea nivelului 
conștiinței socialiste a ma
selor în actuala etapă de 
dezvoltare a țării.

Participanții la dezbateri 
au insistat asupra lipsuri
lor manifestate în activi
tatea politico-ideologică și 
cultural-educativă, nemij
locit legate de deficiențele 
din munca unor organe 
și organizații de partid, 
care n-au acordat- întot
deauna însemnătatea cu
venită eficienței acestei 
activități și n-au raportat-o 
permanent la realitățile 
concrete din colectivele 
de muncă, la cerințele ma
jore ale dezvoltării socie
tății noastre.

Pornind de la analiza 
concretă a deficiențelor 
existente, participanții la 
consfătuire au făcut pro
puneri în scopul înlăturării 
lor și s-au angajat să ac
ționeze in modul cel mai 
energic pentru îndeplini
rea Programului de mă
suri privind îmbunătăți
rea activității ideologice 
și politico-educative, re
cent adoptat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., care asigură în
făptuirea neabătută a ho
tărîrilor - ’ oarei din iu
nie 1982, ale Conferinței 
Naționale a partidului, a 
tezelor și indicațiilor to
varășului Nicolae 
Ceaușescu. să determine 
ridicarea nivelului muncii

mea rolului acesteia în e
ducarea patriotică a ma
selor, în întărirea unității 
și frăției tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, în pro
movarea fermă a principi
ilor eticii și echității so
cialiste, în înarmarea tu
turor cetățenilor cu con
cepția științifică, revolu
ționară, a partidului, nos
tru despre lume și viață, 
în formarea omului nou, 
cu înalte trăsături morale* 
și politice, constructor cohș- 
tient al socialismului și 
comunismului.

în cadrul consfătuirii 
s-a subliniat că sub con
ducerea și îndrumarea di
rectă a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, politi
ca de cadre a cunoscut o 
îmbunătățire continuă în 
concordanță cu cerințele 
dezvoltării economice și 
sociale a țării. Organele și 
organizațiile* de partid, de 
stat, de masă și obștești 
au obținut o scamă de re
zultate bune în organiza
rea și desfășurarea muncii 
de selecționare, pregătire 
și promovare a cadrelor. 
S-a manifestat o preocupa
re crescîndă pentru pro
movarea de cadre cu te
meinică pregătire profe
sională și politică, cu un 
dezvoltat simț de răspun
dere, hotărîte și capabile 
să îndeplinească sarcinile 
încredințate pentru numi
rea în funcții de conduce
re a unor oameni bine pre
gătiți politic, ideologic și 
profesional, cu profil mo
ral, sănătos, devotați parti
dului și poporului.

Analizîndu-se în mod
critic și autocritic activita
tea desfășurată în acest 
domeniu, în cadrul consfă
tuirii s-a subliniat că în 
munca de cadre s-au ma
nifestat și lipsuri față de 
care unele organe de
partid nu au adoptat în
totdeauna poziție fermă și 
nu au acționat suficient 
de energic pentru înlătu
rarea lor. 
subliniat 
hotărîrilor 
partiduiui, 
tovarășului 
Ceaușescu, 
ganizațiile

Participanții au 
că, în lumina 

conducerii 
a indicațiilor
Nicolae 

organele și or- 
de partid au 

luat măsuri pentru perfec
ționarea continuă a activi
tății în acest sector, pentru
educarea cadrelor în spiri
tul disciplinei de partid, 
al normelor eticii comu
niste.

Ținînd seama de necesi
tatea afirmării tot mai 
plenare a rolului conducă
tor al partidului, de sarci
nile complexe ale construc
ției socialismului în țara 

necesitatea de a se acționa 
cu și mai mare fermitate 
pentru afirmarea hotărită 
a spiritului combativ, re
voluționar, pentru făurirea 
unei conștiințe înaintate, 
a unor înalte trăsături po
litice și morale Ia toți co
muniștii, la toți oamenii 
muncii.

în același timp, s-a sub
liniat că întreaga activita
te de partid trebuie să aibă 
ca obiectiv principal afir
marea rolului conducător 
al partidului în toate do
meniile de activitate, ca 
centru vital al națiunii
noastre, în jurul căruia să 
se unească toate energiile, 
forța națiunii, să -asigure 
îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale 
partidului, a programului 
de făurire a societății so
cialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul pa
triei noastre.

în cadrul dezbaterilor în 
plen și pe grupe de lucru, 
participanții, analizînd cu 
exigență, problemele affr ' 
pe ordinea de zi a cons 
tuirii au formulat, în ace
lași timp, un mare număr 
de propuneri menite să 
determine îmbunătățirea 
activității în aceste dome
nii de mare însemnătate, 
să ridice întreaga muncă 
de partid la nivelul exi
gențelor de calitate și efi
ciență stabilite de Congre
sul al Xll-lea și Conferin
ța Națională ale P.C.R.

Primit cu puternice o
vații, în încheierea cons
fătuirii a luat cuvintul to
varășul N ICOLAE
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceeușescu a
fost urmărită cu deosebită 
atenție de participanți și 
subliniată în repetate rîn- 
duri cu vii și îndelungi 
plauze.

Cuvîntarea se va da pu
blicității.

La închiderea lucrărilor, 
în sală domnește o atmos
feră însuflețitoare. Parti
cipanții scandează neîntre
rupt pentru partid, pentru 
secretarul său general.

Aceleași momente de pu
ternic entuziasm se regă
sesc și în piața orașului. 
Din nou mii de oameni a
clamă, ovaționează înde
lung, rostind cu dragoste 
și mîndrie numele condu
cătorului iubit al partidu
lui și statului nostru.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au răs
puns cu prietenie acestor 
manifestări ol ine de căl
dură.de propagandă la înălți- noastră, a fost evidențiatăforturile în acest domeniu
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TROȘAN! 
iembrie : Amnezia; 
rea: Profetul, aurul 
ardelenii.

PETRILA : Cununa 
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