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Ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R
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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceau.șescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a avut loc marți, în 
stațiunea Neptiin. ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat 
stadiul desfășurării campaniei de recol
tare a păioaselor. Pornind de la faptul 
că in unele județe această lucrare agri
cola esențiala este rămasă în urmă, Co
mitetul Politic Executiv a indicat să se 
concentreze toate forțele pentru strînge- 
rea fără pierderi a recoltei în toate zo
nele țării. Totodată, este necesar să 
acționeze pentru realizarea în cursul 
net săplămini a ihsămînțării culturii
doua. îndeplinirea acestei sarcini cere 
o mobilizare generală a forțelor tehnice 
și a forței de muncă din toate unitățile 
agricole de stat și cooperatiste, a tutu
ror oamenilor muncii de la sate.

Comitetul Politic Executiv a indicat, 
de asemenea, să se ia măsurile cele mai 
energice pentru strîngerea in întregime a 
furajelor. In județele in care există su
prafețe mari cu finețe, să se asigure 
sprijinul corespunzător pentru cosirea Și 
strîngerea Ia timp a recoltei. Se impun, 
de asemenea, măsuri pentru strîngerea 
paielor de pe suprafețele unde s-au re
coltat orzul și griul.

Comitetul Politie Executiv a trasat sar 
cina organelor județene de partid și de 
stat, tuturor organelor agricole să pregă
tească din timp măsurile pentru desfășu
rarea în cele mai bune condiții a arătu
rilor și insăniințărilor de toamnă, acor- 
dîndu-se cea mai mare atenție asigură
rii densității corespunzătoare n nlantelor. 
pentru crearea premiselor realizării unei 
recolte bogate in anul viitor.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
stadiul aplicării hotărîrii C.C. al P C R.,

Consiliului Național al Oamenilor Mun
cii și indicațiilor tovarășului Nicolao 
CeaușeScu privind generalizarea in anul 
acesta a săptăminii de lucru reduse de 
46 de ore. precum și măsurile ce se im
pun in vederea trecerii din anul 1982, 
pînă la sfirșitul cincinalului, la săptăniî- 
na de lucru de 41 ,|e ore in toate sectoa
rele de activitate.

S-a indicat ca în acest scop, ministere
le, centralele întreprinderile să aplice cu 
fermitate în toate unitățile economice 
Programele și complexul de măsuri sta
bilite. Numai prin creșterea productivi
tății muncii, a producției fizice și nete, 
a calității produselor, realizarea produc
ției marfă vîndută și încasată și a pro
ducției de export, sporirea eficienței e- 
conomice in toate sectoarele de activi
tate, se va asigura înfăptuirea prevede
rilor Programului partidului și hotărîrilor 
Congresului al Xll-lea privind reducerea 
duratei săptăminij de lucru — expresie 
a grijii partidului și statului de a crea 
oamenilor muncii din țara noastră condi
ții tot maț bune de muncă și de viață, 
pe măsura succeselor dobîndite în cons
trucția socialistă.

In acest sens. Comitetul Politic Execu
tiv a cerut tuturor ministerelor economi
ce, centralelor industriale, consiliilor oa
menilor muncii din întreprinderi, organi
zațiilor de partid din toate unitățile e- 
conomice să mobilizeze pe toți cei ce 
muncesc la realizarea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor de plan la toți indi
catorii, la întărirea ordinii și disciplinei 
in toate sectoarele de activitate, la redu
cerea, în continuare, a costurilor de pro
ducție, a consumurilor de energie, coin-
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Ce fel de lucrare aii făcut ?

(Continuare in pag. a 4-a)

Brigăiile de mineri, realiiaturii 
ntmijlociți ai producției 

autorii de drept ai autoconducerii 
și autogestiunii muncitorești 

în întreprinderile miniere
Opinii ® Ccnc.uzii @ Excer.țe 

Perspective
RELIEFATE DE DEZBATERILE CONSFĂTU
IRII DE LUCRU CU 

BRIGADA DIN
MINERII ȘEFI DE 

VALEA JIULUI.

Printre brigăzile sec
torului IV je la I.M. 
Paroșeni evidențiate în 
muncă se numără și 
cea condusă de mine
rul Ioan Daniel. In pre
zent această formație 
de lucru execută un ga
raj pentru locomotive 
la orizontul 360 al mi
nei. In imagine briga
dierul Ioan Daniel a- 
lături de ortacii Fetru 
Drăghici, Ion Tamas II 
și Andrei

așa cum am 
cu detalii des- 

dczbate- 
de lucru 
brigăzi- 

din Va-
,ln- 
ca- 
de 
a

Revenim, 
anunțat, 
pre conținutul 
rilor consfătuirii 
cu conducătorii 
lor de mineri 
lea Jiului pe • tema 
trecerea socialistă, 
dru larg și eficient 
manifestare plenară 
formațiilor de lucru și a

conducătorilor 
in aplicarea noului 
caaism 
ciar, 
neralizarea 
înaintate, a 
și metodelor cu rezultate 
remarcabile in 
rea sarcinilor de 
a angajamentelor 
te pe anul 1981".

acestora, 
me- 

economico-finan- 
extinderca Și Ke” 

experienței 
inițiativelor

Bodi.

Marți, 14 iulie, la prime
le ore ale dimineții aflăm 
de la dispecerul de ser
viciu al minei Livezeni că 
planul zilei de luni, 13 
iulie, nu a fost realizat 
cu a-proape 200 tone de 
cărbune. Motivul prezen
tat inițial — lipsa de 
vagoane — deși un adevăr, 
de altfel de necontestat, 
se dovedește „șubred" in 
fața cauzelor mult mai 
obiective care au condus 
la realizarea a numai a 
1100 tone de cărbune in 
ziua amintită, 
de producție față de 
vederile de plan ale 
trebuia să o 
din abatajele 
de la sectorul 
de la sectorul 
înregistrînd o 
producție de 150 și, 
pectiv, 300 tone, produc
ție care ar fi asigurat nu 
numai îndeplinirea preve
derilor de plan ci și depă
șirea acestuia. Spuneam 
că producția TREBUIA să 
o dea cele două abataje 
pentru că de fapt NU ĂU 
DAT-O. 
țiunile 
care au apărut luni, 
iulie, după o zj de repaus, 
zi destinată reviziilor Ji 
reparațiilor. In te constau 
aceste defecțiuni ? La a- 
batajul sectorului I, aba
taj cu susținere individua
lă unde tăierea se face 
combina. în fluxul 
transport a apărut la 
transportor cu raclete, 
TR-3, un „terestru" 
fecțiune electrică la 
toare) urmată de ruperea 
unui pinion la același trans
portor. Depistarea și reme-

Diferența 
pre- 
zi-lei 
două 
unul

dea 
minei.
I șj celălalt 
III, ambele 
pierdere de 

res-

Cauza ? Defec- 
electromecanice, 

13

cu 
de 
un 
tip

(de
mo

dierea defecțiunii au durat 
de la ora 14,55 pină la 
2,20. Deci aproape 12 ore. 
La abatajul frontal de la 
sectorului III. frontal d-otat 
cu complex de tăiere și 
susținere mecanizată, tip 
SMA-2, prodiiq de l.U.M, 
Petroșani, la transporto
rul TR-6 de pe 
i-a ieșit lanțul. Abatajul 
a stagnat 
schimbului 
iulie pînă 
schimbului
14 iulie. Prin urmare o zi 
abatajul a fost scos din 
producție, după cum o

,fîșie“

sfîrșitulde la
l al zilei de 13 
la înoeputul 
I al zilei de

demonstrează de -altfel și 
avansarea obținută: 0.3 ml 
în loc de 1,2 ml. Intr-o a- 
semenea situație, în mod 
firesc, ne-am adresat ca
drelor din conducerea ce
lor două sectoare.

Ing. Ionel Arad, șeful 
sectorului: — ‘Pînă cînd 
a fost depistat defectul a 
trecut timp, iar după a- 
ceea a trebuit să scoatem 
motorul afară și să intro
ducem și <ță montăm un 
alt motor pe care l-am 
avut în rezervă la mag.v- 
zia de la suprafață.

— In subteran nu aveți 
magazie unde să depozi
tați piesele de solii mb și 
eventualele motoare de 
rezervă ?

Nu. Avem la supra-

față. Distanța este insă 
mică.

— In 11 iulie s-au fă
cut revizii și reparații t

— Au efectuat lucrări 
de revizie și reparații 4 
lăcătuși, sub îndrumarea 
maistrului electromecanic 
Grigore Mandia.

— Cum apreciați calita
tea acestor lucrări?

— Apariția defecțiuni
lor spune ce calitate au 
avut reviziile și reparațiile 
efectuate.

...Și spun mult, mai ales 
în condițiile în care secto
rul are un minus de 500 
de tone în această lună, 
la zi.

Interlocutorul nostru de 
la sectorul III a fost ad
junctul șefului de sector, 
maistrul minier loan Sîr- 
bu care ne declara:

— Transportoarele TR-6 
sînt foarte pretențioase la 
ripare. Probabil că s-au 
distanțat două scocuri și 
asta a condus la ieșirea 
lanțului pe dedesubt, a 
întregului lanț, pe o lun
gime dc 100 de metri.

— Deci o defecțiune ca
re nu putea fi prevăzută 
și preîntimpinată prin re
viziile și reparațiile din 
11 iulie ?

Dorin GIIEȚA, 
Gh. BOȚEA

(dorihnaaie In pag. a 2-e;

I Măsura...
In lume totul se fa

ce cu măsură. Viața se 
măsoară in ani și lap- 

u-n i- 
Cu 

răs-

1

NEMECSEK

aspecte de sinteză

îndeplini- 
plan și 
asuma-

Folo:

Astăzi începe la Institutul de mine

lucru.
au de

sarcinile 
dus la

■ ce 
înde- 
elec- 
Enu- 

tinerii

nu 
ce
Și 
măsură
argint"
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pentru anuî de invățâmint

respectată de 
toarnă în ea

Prezentăm cititorilor
conținutului materialelor referitoare la tema pusă 
in dezbatere, precum și opinii, păreri din interven
țiile participanților cu privire la aceste aspecte, 
exigențe și concluzii desprinse, perspectivele ce se 
deschid în activitatea formațiilor de mineri în 
urma consfătuirii și a largului schimb de expe
riență desfășurat cu acest prilej, pe linia, sarcini
lor și orientărilor reieșite d-n hotărîrile Congresu
lui consiliilor oamenilor muncii privind cerințe
le înfăptuirii principiilor autoconducerii și autoges- 
tiunii muncitorești de către brigăzile miniere în 
întreprinderile carbonifere din bazinul nostru, 
creșterea producție; de cărbune în condiții de efi
ciență economică tot mai înaltă.

In pagina a 3-a, despre aceste aspecte.

te. Producția in 
tăți... de măsură, 
măsură primești 
plata activității desfă
șurate. Dar măsura, ca 
orice măsură are și ea 
o limită, ba chiar două 
— limita superioară 
și cea inferioară. Un 
maxim și minim în 
care orice OM, dacă 
este OM, trebuie să se 
încadreze mai ales cînd 
măsura este „gradată" 
pe un pahar de sticlă. 
Cită vreme măsura este

n-c —

I
*

I
I
I
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I
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I
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Noul obiectiv se află in miini sigure
/i de luci 

la I.P.E.
Cele șase 

de muncitori din 
întreprindere au 
put lucrul la o oră 
tinală. Montajul i 
nilor-unelte urcă zi 
zț noi cote, 
punerea în funcțiune 
noii întreprinderi, 
nerul Petre Manea 
preună cu maistrul prin
cipal Victor Hauptman 
analizează operativ si
tuația lucrărilor repar
tizate. Oamenii își cu
nosc precis programul

și de cel 
ce loanid din ea totu-i 
bine și»liniște, și pace... 
pe pămint. Cînd cel ce 
toarnă in măsura se 
uită numai sub limita 

mai 
se 

cel

i de lucru obișnuită 
. Petroșani, 

echipe 
noua 
înce- 

ma- 
mași- 

i de 
apropiind 

a 
Ingi- 
îm-

de 
le 
plinire. Maistrul 
tromecanic loan 
lescu Împreună cu
loan Răitaru și Grigore 
Andronic poartă un dia
log viu cu tînărul ingi
ner Dorin Adam despre 
parametrii funcționali 
ai strungurilor. Instala
ția electrică a acestor 
mașini cu comandă pro
gram automată este foar
te complexă. Dar voința 
de afirmare și buna pre
gătire profesională a oa-_
menilor au învins Rind iCaniinuare In pag. a 2-ai

pe rînd „complicatele" 
mașini au răspuns e- 
xact la toate comenzile. 
Pe fețele pline de 
doare ale oamenilor 
desprins un zimbet 
bucurie. Este bucuria 
toriei împlinite, 
toriei în muncă.

/n halele de 
fecții metalice
sculărie, echipele 

conduse de comuniștii 
Nicolae Gugiu, loan Sol- 
dea și Nicolae Ionuț, a-

A. MITU

Concursul de admitere 
în învățămîntul superior

Astăzi, la Institutul de mine din Petroșani înce- 
sesiunea de examene ale concursului de admitere ia 

învățămîntul superior 
1281—1982, Examenele se desfășoară la formele de in 
vățămînt — cursuri de 
cultăți — Facultatea

zi și serale — la cele două fa 
de mine și Facultatea de ma

șini și instalații miniere, ingineri și subingineri.
Așadar, astăzi cei aproape 3 000 de candidați ca

re au depășit proba sportivă vor trăi emoțiile exame
nului de admitere, vor susține probele scrise, confrun 
tîndu-se cu exigențele promovării într-o formă de în- 
vățăminf superior.

Le dorim mult succes t

„minimă”... să 
vorbim despre 
întimplă, dar 
ce toarnă din 
în... „pilnia de
fără măsură... uită cine 
este, unde se află, și 
mai ales, cum trebuie 
să se poarte. Atunci 
vorbește tare, de să-1 
audă un stadion, rîde 
și plînge fără alt m°- 
tiv decît... măsura de
pășită. îșj aduce amin
te că are semințe în 
buzunar și sămînță... 
de gîlceavă. Și... din 
om blind și la locul lui 
se transformă în „leu" 
și ajunge, tot depășind 
măsura, ia acel ceas 
al 12-lea cînd e prea 
tîrziu... Șj cînd te gîn- 
dești că totul în lume

i este... cu măsură. (D.G.)
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Ample acțiuni privind sporirea 
eficienței economice

~N
I
I

(U/mare din pag. I)

I M. PAROȘENI finalizate la începutul 
lunii august, iar în cins
tei Zilei minerului utila
jul să funcționeze din plin.
I.T.A. LIVEZENI

locului. a 
lelor, numai 
de amploare 
la sediul
I.R I.U.M.

autovehicu- 
reparațiile 

făcîndu-se 
autobazei.

PETROȘANI

co
de 
u- 
ae 
în

Participare activă
Autobaza de transport 

Livezeni participă la ac
țiunea „Huilă —■ Cîmpu 
lui Neag" cu un număr 
de 40 de autobasculante

Angajare fermă, 
responsabilă

Una din preocupările 
de bază ale organizației 
de partid nr. 1 de la mi
na Paroșeni este reali
zarea ritmică a sarcini
lor de plan la producția 
de cărbune. Biroul organi
zației de bază a trecut, de. 
ja, la îndrumarea și 
ordonarea acțiunii 
punere în funcțiune a 
nei noi capacități 
producție. Acționind
acest sens. comuniștii 
Mihai Bacoș și Dumitru 
Darobă de la sectorul I 
al minei au terminat 
pregătirile miniere în 
stratul 13, blocul 6. la un 
nou abataj. In prezent 
se execută operațiunile 
de introducere în acest 
abataj a unui nou com
plex mecanizat. Intro
ducerea utilajului în 
subteran i-a revenit mi
nerului specialist Titu 
Teacenco, cel care de 
fapt a făcut în c.o.m. 
propunerea ca la intro
ducerea și montarea în 
abataj a utilajului să 
participe și membrii bri
găzii care-1 exploatează. 
Comuniștii, îndrumați și 
sprijiniți concret 
biroul organizației 
bază, s-au angajat 
crările de montaj< -_____

DIN VIATA 
ORGANIZAȚIILOR

DE PARTID

ca
stă

ca 
să

de 
de 
lu- 
fie

de 16 tone. Pentru liuna 
desfășurare a transpor
tului sterilului din 
rieră. sarcină care 
în permanență în aten
ția comitetului de partid 
de aici, s-au Întreprins 
măsuri menite să condu
că la optimizarea trans
portului de la carieră. 
Comitetul de partid a 
repartizat la Cîmpu lui 
Neag pe conducătorii 
auto cei mai experimen
tați, comuniști de nă
dejde cum ar fi Vasile 
Pricop, Adalbert Ko
vacs, Ioan Butinoiu, 
Teodor Cornea și mulți 
alții. Apoi s-au luat mă
suri de întreținere și re
parații curente, la fața

Valorificarea 
rezervelor

Comitetul de partid, 
birourile organizațiilor de 
bază de la I.R.I.U.M.P. 
și-au îndreptat atenția 
în această perioadă spre 
valorificarea superioa
ră a rezervelor de care 
dispune colectivul de 
aici în domeniul sporirii 
productivității 
al recuperării 
ționării unor 
subansamble. 
sens, la S.S.H. 
și la atelierul de 
mături T.H. Paroșeni co
muniștii au luat măsuri 
de îmbunătățire a unor 
fluxuri tehnologice, 
sporire a indicelui 
utilizare a mașinilor 
nelțe , care la unele 
pe de mașini este 
nivelul planificat, 
rită, de asemenea < 
semnată preocuparea 
activului de partid de 
aici pentru aplicarea și 
generalizarea acordu
lui global. Pînă în pre
zent este cuprins în a- 
ceastă formă de retribu
ire 65 la sută din perso
nalul muncitor.

*

(Urmare din pag. I) că

muncii, 
și recondi- 
piese și 
In acest

V ulcan 
ar-

lături de echipele de 
montaj ale constructoru
lui, lucrează intens 
efectuarea probelor 
canice Și de rodaj 
mașinilor-unelte 
plasate pe poziție, 
verifică cu multă 
ție subansamblele, 
cordurile de apă și 
cît și celelalte
me de comandă 
instalațiilor, 
tivitatea 
tinerii Francisc 
loan Rusu, Mitică 
citu. Ștefan Aradi 
Nicolae Micla, șefii 
echipă au numai cuvin
te de laudă.

r oamenii din ca
drul întreprinde
rii de produse e-

la 
me- 

ale 
am- 

Se 
aten- 

ra- 
aer 

mecanis- 
ale 

Despre ac- 
desfășurată de 

Arcz, 
Su- 

Și 
de

lectrotehnice Petroșani 
nu s-au oprit doar la 
atît. Ei au înțeles să a- 
jute și constructorul la 
punerea cit mai grab
nică în funcțiune a nou-

lui obiectiv industrial. 
Maistrul sudor loan 
Roncea lucrează de pes
te zece luni direct 
oadrul șantierului 
construcții, iar 
niștii Costache 
Tache Zoia, Simion Măr- 
gulescu și Dumitru Trăn- 
culescu lucrează aproape 
tot timpul alături de 
constructori și instala
tori la vopsirea

în 
de 

comu- 
Maftci,

duetelor. instalațiilor, 
precum și la transportul 
și montarea utilajelor 
sosite în șantier. „Avem 
un colectiv de oameni 
devotați întreprinderii, 
harnici și oricepuți — 
afirma inginerul Tra
ian Blaj — care au în
țeles să răspundă întot
deauna solicitărilor noas
tre, peste tot acolo unde 
este nevoie". Spusele 
directorului noi, uni
tăți economice sînt con
firmate de realitate- 
De fiecare dată cînd se 
face analiza unei zile 
de muncă încheiate, se 
constată obținerea de noi 
realizări în activitatea a- 
cestui tînăr colectiv. 
Noul obiectiv industria] al 
Văii Jiului este in miini 
bune.

a

— Intr-adevăr, nu putea 
fi prevăzută.

_  Dar trebuia să iasă 
tot lanțul ca să fie sesi
zată defecțiunea?

— Dacă transportorul 
era supravegheat, se afla 
mai ușor. Cel puțin după 
cum trăgeau motoarele 
putea să-și dea omul 
seama.

— Ce măsuri veți lua 
pentru a nu se mai repe
ta asemenea, să le nu
mim în continuare, defec
țiuni.

— Chiar astăzi îi vom 
sancționa pe șefii de 
sichimb pentru nerespec- 
tarea tehnologiilor de
cru.

Că se iau măsuri 
potriva celor vinovați 
te bine. Dar mai bine 
dacă se preveneau aseme-

mai ales 
de transpor- 
prima dată 

„de-

La unitatea nr. 79, 
reparații încălțăminte, 
din Petroșani.

lu-

îm-
es-
era

Notă. ---------- >>

nea dereglări 
la acest-gen 
toare nu este 
cînd apar astfel de
fecțiuni".

Și iată cum din pricina 
defecțiunilor de la două. 
abataje frontale — repe
tăm și insistăm — după o 
zi afectată reviziilor și 
reparațiilor mina Live
zeni nu și-a îndeplinit pre
vederile de plan ale zilei 
de 13 iulie și aceasta în 
condițiile în care, la nive
lul întreprinderii, minu
sul acumulat jde la înce
putul lunii se 
2000 tone de

apropie de 
cărbune.

amintit dc-
de

P.S. Nu am 
cit defecțiunile ușor 
remarcat pentru implica
țiile directe asupra înde
plinirii planului zilei, nu
mărul lor fiind, de fapt, 
mult mai mare.

Unde ești tu, Țepeș doamne T‘
Personalul magazinului 

alimentar nr. 6 din Petro
șani și-a făcut un obicei 
din depunerea unor am
balaje din hîrtie Și talaș 
(ultimul din lăzile cu bor
cane de compot, gemuri 
etc.) în stradă, lingă pe
retele clădirii. De aici hîr- 
tiile și celelalte reziduuri 
devin... zburătoare. Vîn- 
tul le antrenează mai cu 
seamă pe strada Vlad Țe- 
peș, dar și pe cele înveci
nate. poluîndu-le într-un 
lial care te îndeamnă să

tu, 
a

la începutul 
trecute. Se

exclami : „Unde ești 
Tepeș doamne ?". Așa 
fost strada Vlad Tepeș in 
zilele de 
săptămânii
pare că gestionara și vîn- 
zătoarele magazinului nr. 
6 nu sînț convinse de ne
cesitatea depunerii rezi
duurilor la locul lor. Dato. 
ria de a le convinge revine 
conducerii I.C.S.A. și A.P. 
Iși pot aduce contribu
ția și alți factori prin mă
suri administrative po
trivite. Ii invităm. (T.V.)

—- - - - - - -■ '
VĂ INFORMĂM

• CUNOAȘTEȚI OBIEC-

ITIVELE CINCINALULUI
1981—1985? La revizia de 
vagoane C.F.R. Petroșani 

I a avut loc ieri, din ini- 
‘ țiativa Casei de cultură 

și cu sprijinul comitetu
lui sindicatului din cadrul 
Complexului C.F.R., o 
masă rotundă pe tema 
„înfăptuirea cincinalului

k

Zilele trecute, în incin
ta stadionului „Minerul" 
din Lupeni. s-au desfășu
rat concursurile profesi
onale ale formațiilor ci
vile de pompieri. In ur
ma rezultatelor obținute, 
formația de pompieri a 
l.M. Lupeni s-a clasat pe 
locul întii. Lupta cu se
cundele a fost pasionantă 
și destui de strînsă, pom
pierii de La mina Lupeni 
cîștigînd numai cu trei 
puncte avans față de for-

con-

Râspundem 
cititorilor

1981—1985 — o îndatorire 
patriotică". Avind drept 
scop popularizarea obiec
tivelor cincinalului calită
ții și eficienței, acțiunea 
se va repeta astăzi cu 
lucrătorii dintr-o altă tu
ră a reviziei de vagoane.

• INTR-O SINGURA 
ZI, 13 iulie a.c., prin uni
tățile de desfacere a le
gumelor și fructelor, popu- 

” ’ - a 
fost aprovizionată cu 28 

de

lația din Valea Jiului

tone de roșii, 20 tone 
ceapă. 13 tone de cartofi,

Nu există numai învingători,..
gători. ci și învinși, 
cat ! Mai ales că 
viitoare, poate, vor 
ei învingători.

Un moment emoționant 
a avut loc cînd, după 
în minarea diplom®br._pom- 
pierul veteran al _ 
de la l.M. Lupeni, 
Raț. a înmînat un 
chet de flori șefului 
maț iei cîștigă toare.

Desideriu DARLACZI, 
l.M. Lupeni

mația de la l.M. Vulcan, 
pentru care merită feli
citări.

Cu toate că organizarea 
și arbitrajul au fost ire
proșabile, comportarea 
membrilor formațiilor ci
vile de pompieri de la 
l.M. Vulcan și 1 F.A. Vîs- 
coza a umbrit festivi
tatea înmînării diplome
lor, aceștia refuzînd să ia 
parte la solemnitate. N-au 
înțeles că în orice întrecere 
există nu numai învin-

data 
ieși

F.C.P.
Aron 

bu- 
for-

i
i

t j 
f i

ZAVOIANU, re- ; 
troșani: Justă sesiza- i 
rea dv. cu privire la i 
modul defectuos în ca- ; 
re circulă autobuzele ț 
de pe linia Aeroport- ; 
Dilja. Cu privire la a- ; 
ceastă deficiență a lost i 
publicat în nr. 8946 din i 
12 iunie al ziarului : 
nostru articolul „Mai : 
multă punctualitate!'. 
Așteptăm răspunsul
conducerii A.U.T.L. 
pentru a informa citi
torii. prin ziar, cu pri
vire la măsurile luate.

ANONIM, Petroșani:
In calitate de cititor 
al ziarului nostru cre
dem că ați remarcat 
faptul că în intervalul 
a două săptămîni „Stea
gul roșu" a publicat 
două oi-ti cole ou privi
re la modul defectuos 
în care se primesc prin 
unele magazine alimen
tare ambalajele din 
sticlă. Chiar dacă în 
ultimul articol publi
cat. în nr. 8962 din 1 
iulie a.c., nu este viza
tă decît unitatea din 

complexul comercial din 
cartierul Aeroport-Pe- 
troșani, ‘ avem convin
gerea că măsurile lua
te vor duce la remedie
rea deficiențelor.

Pentru ca în traficul rutier să ajungă 
bine pregătiți

nicipale Petroșani. Pen
tru eliminarea din trafic 
a conducătorilor ce nu 
posedă aptitudini pentru 
dobîndirea permisului de 
de conducere, susținerea 
testului de sală s-a intro
dus înainte de începerea 
cursurilor de conducere 
efectivă pe drumurile pu
blice. Deși testul de sală 
are o importanță deose
bită. nu toți cursanții îi 
dau atenția cuvenită, fă
ră a-și da seama de peri
colul la care se expun în 
primul rînd 
și, implicit, 
participanți 
acest fel, 
testului de sală de la sfîr- 
șitul cursului aceștia nu 
întrunesc punctajul co
respunzător de obținere a 
permisului de conducere, 
îngrcunînd 
tructorilor și a 
lului școlii. Pentru a exem-

numai șoferi
— Conform noilor ins

trucțiuni. procesul de 
instruire a unei serii de 
cursanți este de 6 săptă- 
mîni. obținindu-se 
tate mult mai bune 
vechiul sistem de 3 
deoarece instruirea 
continuitate strînsă, 
didatul efectuează în fie
care zi conducerea, față de 
vechiul sistem cînd era 
doar de 2 ori pe săptă- 
mînă Programul de ins
truire se desfășoară con
form tematicii : 
rea privind 
regulilor de 
autoturismelor, lecții 
prim ajutor și 
re a 
drumur-ile publice și pro
bele de îndemînare, 
prinse în prima fază, 
poligonul școlii.

Pregătirea la sală 
face de lectori avizați 
organele M.I. și lucrători 
din cadrul Miliției mu-

tra- 
anual 
sută, 

a-

In condițiile cînd 
ficul rutier crește 
în medie cu 4 la 
iar numărul șoferilor
matori sporește an de an 
cu 30 la sută, se impune 
acordarea unei atenții deo
sebite instruirii candida- 
ților ce solicită obținerea 
unui permis de conducere. 
Cu toate exigențele im
puse în cadrul școlilor de 
șoferi amatori, ale organe
lor M.I. și ale medicilor 
psihologi, se constată încă 
multe evenimente rutie
re comise de posesori; de 
permise cu vechime sub 
un an. In urma discuți
ilor avute cu directorul 
școlii, Iosif Breban. am 
desprins cîteva concluzii.

In legătură cu organi
zarea 
truirii 
cători 
Iii de
preciza:

și desfășurarea jns- 
viitorilor condu- 

auto, directorul șco- 
șoferi amatori ne

3,5 
pro-<

Ma-

10 tone de piersici, 
tone de caise și alte 
duse leguminoase.

O REPROFILARE, 
gazinul de tricotaje pentru
bărbați și femei din ca
drul complexului comer
cial „Hermes" a fost re
profilat pe desfacerea în 
exclusivitate a produse
lor de tip „Romiarta“.

• SALUTĂRI DE PE 
LITORAL. La redacție am 
primit o vedere trimisă 
de cei 100 de copii, elevi 
aj Școlii generale nr. 5

rezul- 
ca in 
luni, 

are o 
oan-

pregăti- 
cunoașterea 
ciroulație, a 

de 
conduce- 

autoturismelor pe

pe ei înșiși 
pe ceilalți 

la trafic. In 
la susținerea

de-
în

se 
de munca ins-

persona-

plifica cele afirmate an
terior precizez faptul că 
sint mulți candidați care 
susțin examenul de con
ducere de cîte 5—12 ori, 
punînd acest lucru pe sea
ma exigențelor deosebite 
ale comisiilor de examinare, 
și nu pe superficialitatea 
pregătirii lor.

Pînă în prezent, în ca
drul școlii au fost testați 
de la ultima înscriere 623 
candidați, urmînd ca pî
nă în luna septembrie să 
mai fie testați peste 350 
solicitanțî înscriși pînă în 
luna ianuarie 1981, noi ce
reri de înscriere în vede
rea susținerii examenului 
psihologic se vor primi 
doar după ce se va termi
na testarea tuturor celor 
înscriși pînă la începutul 
acestui an.

Ștefan NEMECSEK

din Vulcan care ne roagă 
să transmitem salutări 
la Năvodari părinților 
colegilor lor rămași 
Valea Jiului.

• MAGAZIN EXPOZI
ȚIE. Pe strada Republicii 
din Petroșani, în spațiul 
fostului magazin-florărie. 
s-a deschis o unitate de 
prezentare Și desfacere a 
produselor realizate de 
cooperatorii meșteșugari 
Sînț prezentate confecții, 
lenjerie, articole de ma- 
rochinăriie, blănărie

de 
Și 
in

Și

altele.
• CONFIRMARE. Trei 

dintre cunoscuții antrenori 
de fotbal — Constantin, 
Lucescu și Antohi 
siv Petre Libardj) 
desemnează pe 
fotbalist petrilean 
țiu Lăsconi ca unul dintre 
talentele „noului val" ca
re se va impune în cam
pionatul viitor. Subscriem 
și îi dorim lui Horațiu să 
le confirme previziunile.

• CUPA MINERUL. 
In întîmpinarea Zilei mi-

(inclu-
— îl 

tînărul 
Hora-

nerului, 16 echipe de fot- \ 
baliști amatori de la mi- I 
na Lupeni își vor disputa I 
întîietatea în cadrul Cu- • 
pei Minerul. întrecerea 
este organizată de Asocia
ția sportivă Minerul 
comitetele U.T.C. și 
sindicat ale minei.

Rubrică redactată de 
Toma ȚățARCA
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„Doresc să mă adresez de aici și minerilor din 
Valea Jiului, din celelalte zone ale țării, cu chema
rea de a se angaja eu toate forțele în marea între
cere ți în lupta pentru independența energetică a 
țării — hotărită să se asigure în acest cincinal — 
prin realizarea producției de cărbune stabilită pen
tru fiecare zonă".

(Din cuvîntarea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU la marea adunare populară 
din municipiul Tg. Jiu).

BRIGĂZILE DE MINERI
realizatorii nemijlociți ai producției

Unanimă apreciere și hotărîre a brigadierilor
Din abatajele mecanizate 

randamente și producții 
cote de vîrfla

In intervențiile lor. con
ducătorii brigăzilor de mi
neri, cadre de conducere 
au fost unanimi în apre
cierea că în abatajele mi
nelor din bazin — mai a- 
ies în cele mecanizate — 
există mari rezerve pentru 
creșterea producției de 
cărbune. Inginerul Gheor
ghe Davidescu. director 
tehnic în C.M.V.J.. opina 
în acest sens : „Cu com
plexele mecanizate, pe mă
sură ce se cîțtigă experien
ță în utiliza
rea lor. un nu
măr tot mai 
mare de bri
găzi obțin re
alizări bune. 
Dar nu-i mai 
puțin adevă

rat că realizările diferă 
foarte mult între ele. Dacă 
Ia Lupeni și Paroșeni se 
realizează productivități de 
14—16 tone pe post, chiar 
și mai mari, în schimb Ia 
minele Petrila. Lonea sau 
Aninoasa avansările ce se 
obțin cu aceeași dotare mo
dernă sînt sub 20 metri lu
nar. iar productivitățile 
chiar mai mici de 10 to
ne /post. Trebuie să ne pro
punem drept obiectiv mobi
lizator să ajungem ca din 
fiecare abataj dotat cb 
complex să extragem 20 000 
tone de cărbune lunar. 
Pentru aceasta trebuie în
să ca fiecare brigadă să 
lucreze toată luna cu efec
tivul planificat,
policalificați să-și exercite 
și a doua meserie.

S-a arătat că e posibil ca, 
prin folosirea la para
metri înalți a complexelor 
mecanizate, a 
mașinilor de încărcat și 
altor 
prin 
să a 
dinii

muncii a crescut la 14 to
ne/post în iunie, iar în iu
lie, la zi, am săltat la 16 
tone pe post, realizînd deci 
ți o producție de cărbune 
sporită. Putem și mai mult, 
iar asta depinde de 
pentru că dispunem 
condițiile necesare, brigada 
fiind servită de 6 lăcătuși 
și 4 electricieni care inter
vin prompt pentru reme
dierea oricărei defecțiuni 
la utilaje. Se cere însă din 
partea noastră, a minerilor

noi 
de

Spicuiri din intervențiile participanților 
la dezbateri

oamenii

combinelor, 
a 

utilaje din dotare, 
organizarea judicioa- 
lucrului. întărirea or- 
și disciplinei, xă 

realizeze randamente 
producții de vîrf în 
abatajele, la cotele 
atinse de brigăzi fruntașe, 
cu experiență în folosirea 
complexelor mecanizate 
cum sînt cele de la Lupeni 
(Constantin Popa. Teodor 
Boncalo, Constantin Lupu- 
lescu, Costache Grigore) sau 
de la Paroșeni (Titu Tea- 
cenco, Nicolae Andrașic). 
Minerul șef de brigadă de 
la Livezeni. Petru Scredea. 
nu, se destăinuia : „Cu 
complexul mecanizat SMA- 
2, ce-1 avem în dotare, rea
lizăm productivități în 
creștere continuă ; de la 10 
tone/post productivitatea

se 
Si 

toate 
înalte

din brigadă, mai multă dis
ciplină. Am hotărît ca față 
de indisciplinați să fim 
foarte severi mergînd pînă 
la scoaterea lor din briga
dă, pentru a da mai mult 
cărbune în deplină securi
tate a muncii11.

Arătîndu-se nemulțumit 
de randamentele și produc
țiile scăzute, sub posibili
tăți, pe care le realizează 
cu complex mecanizat, 
nu și-a îndeplinit 
minerul șef de 
Joan Cojocariu de 
Lenea arăta că. 
din această săptămînă. for
mația pe care o conduce va 
trece la organizarea lucru
lui în cicluri, cu tăierea a 
două fîșii pe zi în abatajul 
său frontal din sectorul 
III. ceea ce va impune un 
mod ordonat de activitate 
pe fiecare schimb. „Nu es
te ceva nou în organizarea 
muncii, dar lucrînd în ci
cluri, mai ordonat, sperăm 
să ne redresăm activitatea, 
să creștem avansarea si 
randamentele, să îndepli
nim planul de producție. 
La Lonea sînt multe bri
găzi ce nu-și fac planul, de 
aceea se cere să se acțio
neze cu hotărîre pentru re
dresarea lor, pentru că nu
mai ața vor putea fi reali
zate sarcinile pe mină11. Re- 
ferindu-se la aceeași pro
blemă, a reducerii număru
lui de brigăzi rămase sub 
plan. șeful de formație 
Gheorghe Scorpie de la mi
na Uri câni a făcut o pro
punere judicioasă. „Decît 
5—6 brigăzi care lucrează 
cu efective incomplete și ca
re realizează avansări de nu
mai 40-60 metri pe lună, mai 
bine redus numărul lor la 
2—3 formații omogene, pu
ternice. bine dotate și spri
jinite cu tot ce trebuie, ca
re să realizeze 100—200 me
tri lucrări miniere pe lu-

că 
planul, 

brigadă 
la mâna 
incepînd

nă. E mult mai avantajos 
pentru asigurarea noilor 
capacități de producție la 
oricare mină 1“ Și alți con
ducători ai brigăzilor 
mineri s-au referit în 
tervențiile lor la necesita
tea ridicării tuturor brigă. 
zilor la nivelul îndeplinirii 
sarcinilor de plan și anga
jamentelor (Gligor Olteanu, 
mina Petrila). la cerința în
tăririi ordinii și disciplinei 
printr-o susținută muncă 
de conștientizare cu omul.

(Petru Bujor, 
mina Lupeni.

Gheorghe 
Scorpie, ș.a.). 
desfășurată a- 
tît în bri
gadă, cît ți 
de organiza

țiile de partid. U.T.C.. sin
dicat, O.D.U.S.. printr-o 
permanentă activitate po- 
litico-educativă.

Privită prin prisma exi
gențelor noului mecanism 
economico-financiar. rea
lizarea sarcinilor de plan 
de către brigăzi trebuie 
nemijlocit legată și de pre
ocupările acestora pentru 
reducerea costurilor de 
producție, sens în care cu
noscutul șef de brigadă I- 
Iie Chiron, de la sectorul 
VIII investiții al minei 
Vulcan, a relevat preocupă
rile ce le are cu ortacii 
pentru economisirea mate
rialelor, recuperarea celor 
refolosibile. propunînd ca 
elementele de susținere să 
fie recuperate de peste tot 
din_subteran. cu mai multă 
grijă gospodărite.

de 
in

CONSTANTIN POPA, 
miner șef de brigadă 

I.M, Lupeni

NICOLAE ANDRAȘIC, 
miner șef de brigadă 

I.M. Paroșeni

ALEXANDRU IACOB, 
miner șef de brigadă 

I.M. Petrila

KALMAN GEZA, 
miner șef de brigadă 

I.M. Paroșeni

IOSIF CLAMBA, 
miner șef de brigadă 

I.M. Lonea

Fruntașii
în întrecerea socialistă

- semestrul I 1981 -
Bilanțul întrecerii socialiste făcut pe genuri de 

lucrări, la nivelul C.M.V.J., a stabilit următoarele 
brigăzi ca ocupante ale locurilor fruntașe în în
trecere 
riale.

și dreptul la substanțiale stimulente mate-

Abataje frontale peste 40 m
I Constantin Popa I.M. Lupeni (2496 puncte) — 

stimulent 15 000 lei; II Titu Teacenco I.M. Paro
șeni (1944) — 12 000 lei; III Nicolae Andrașic 
Paroșeni (1681) — 10 000 lei.

Abataje frontale sub 40 m
I Eugen Vladar I-M. Lupeni (2247) — 12 000

II Aurel Grigore I.M. Petrila (1730) -—10 000
III Vasile Glișcă I.M. Petrila (1195) — 7 500 lei.

Abataje cameră

l.M.

iei; 
lei ;

I Iosif Clamba I.M. Lonea (7457) —
II Viorel Negru I.M. Lonea (5253) —
III Cornel Țîr I.M. Lonea (4492) — 5 000

Lucrări miniere în cărbune
I Francisc Kovacs I.M. Petrila (4792) — 7 500

II Geza Kalman I.M. Paroșeni (3545) — 5 000
III Aurel Șoșoi I.M. Uricani (2863) — 3 000 lei.

Lucrări miniere în steril

7 500 lei; 
6 000

lei.
lei;

lei; 
lei;

I Alexandru Iacob I M. Petrila (2551) — 7 500 
lei; II Nicolae Dinescu I.M. Petrila (2541) — 5 000 
lei; III Vasile Cerceza I.M. Parosen; (2422) —
3 000 lei.

Cuvîntul de miner
respectat întocmai, materializat în realizarea plaiului și angajamentelor

In cuvîntul din încheie
rea dezbaterilor consfă
tuirii, tovarășul Viorel 
Faur, prim-secretar al Co
mitetului municipal de 
partid, a subliniat sarcini
le de mare răspundere ce 
le revin minerilor din Va
lea Jiului în lumina hotă- 
rîrilor Congresului consi
liilor oamenilor muncii, a 
cuvin tării secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitei de lucru în 
județul Gorj. In lumina 
acestor sarcini, brigăzile 
de mineri vor trebui să-și 
ridice întreaga activitate 
la înălțimea exigențelor ce 
le impun realizarea ritmi
că a producției fizice de 
cărbune, mai ales cocsifica-

bil. îmbunătățirea calității 
producției și reducerea cos
tului pe tona extrasă.

Consfătuirea de lucru cu 
brigadierii a scos în re
lief orientări practice care 
trebuie să se regăsească în 
munca tuturor formațiilor 
de mineri. Sînt necesare un 
sprijin permanent și 
ciet, prin asigurarea 
dițiilor optime de 
din partea 
sectoarelor, asistență 
nică și îndrumare pe 
care schimb, din 
maiștrilor, o amplă 
de mobilizare din 
organizațiilor de 
U.T.C. și sindicat 
ca toate brigăzile să-și 
deplinească sarcinile 
producție. Trebuie 
experiența brigăzilor frun-

con- 
con- 

lucru 
conducerilor 

teh- 
fie- 

partea 
muncă 
partea 
partid,’ 
pentru 

în
de 

extinsă

țațe de la Lupeni, Bărbă- 
teni și Paroșeni. acționîn- 
du-se cu exigentă ca la 
nivelul acestora să-și orga
nizeze munca în abataje si 
sâ obțină realizări de vîrf 
și brigăzile de mineri — 
care dispun de aceleași 
condiții de dotare — din 
estul bazinului, de la mi
nele Lonea. Petrila și Ani- 
ncasa. Pentru 
cer folosite la 
complexele
combinele, toate 
din dotare. întărite ordinea 
și disciplina, răspunderile 
în muncă. In fiecare bri
gadă, la fiecare loc de 
muncă planul și angaja
mentele să se realizeze în 
condiții de siguranță de-

aceasta se 
capacitate 

mecanizate, 
utilajele

plină, de respectare fermă 
a normelor de protecție a 
muncii. O preocupare deo
sebită trebuie avută pen
tru îmbunătățirea calității 
cărbunelui, stabilizarea e- 
fectivelor.

Acționînd în contextul e- 
xigențelor noului mecanism 
economico-financiar. în 
brigăzi să se pună totodată, 
accentul pe 
consumurile 
materiale ți 
conomisirea
perarea pieselor de schimb, 
a elementelor de susținere.

Minerii sînt oameni de 
cuvînt. Pentru ca acest cu- 
vînt să fie întru totul res
pectat, trebuie acționat cu 
fermitate pentru realizarea 
planului fizic și a angaja
mentelor la cărbune.

încadrarca în 
normate de 
energie, pe e- 

acestora. recu_

Fructuos schimb de idei, în pauza consfătuirii, între cei mai buni briga
dier; de Ia I.M. Bărbăteni și secretarul de partid al minei, Vasile Pupăzan.

Posibilități la
PENTRU REALIZAREA 

PLANULUI...
Dat fiind faptul că un 

număr de peste 150 for
mații de lucru din abata
je și pregătiri — 40 la 
sută din total — repre- 
zentînd un număr de peste 
4 400 muncitori care lu
crează în acord, nu-și rea
lizează normele și sarci
nile de plan, se cere a- 
cordată o atenție mult 
sporită acestui aspect Șe
fii de brigadă și șefii de 
schimb, în vederea rea
lizării planului, trebuie să 
acționeze pentru:

0 predarea și prelua
rea din mers a locurilor 
de muncă, utilizînd inte
gral cele 6 ore de muncă

îndemîna tuturor formațiilor
de către fiecare membru 
al formației ® stabilirea 
sarcinilor concrete pe fie
care om din brigadă • 
suprapunerea schimburilor 
în vederea asigurării unei

Aspecte desprinse 
din sintetizarea 

materialelor 
prezentate

aprovizionări corespunză
toare 0 întărirea ordinii 
și disciplinei.

...ȘI REDUCEREA 
COSTURILOR DE 

PRODUCȚIE
Cum se poate interveni 

la nivelul brigăzilor pen

tru reducerea consumului 
de elemente de susținere? 
Pentru reducerea număru
lui stîlpilor defecți, răs
punsul constă în exploa
tarea lor corectă, conform 
prescripțiilor tehnice, pu- 
nîndu-se accentul pe:

i® respectarea densită
ții de armare, pentru a se 
reduce suprasolicitarea pe 
stîlp 0 evitarea închide
rii complete a acestora 
>• utilizarea cheilor spe
ciale pentru acționarea 
ventilelor (nu prin lovire 
cu piconul sau cu cioca
nul de mînă) 0 utilizarea 
emulsiei la calitatea pre
scrisă, nu numai a apei 
simple care conduce la 
coroziune prematură.
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Ședința Comitetului Politic
Executiv al C. C. al P. C. R.

Urmare din pag. I) 

bus'ibil și materii prime. 
Trebuie înțeles că pentru 
reducerea săptăminii <le 
lucru este necesar să se 
realizeze aceeași produc
ție intr-un timp mai scurt, 
ceea ce impune creșterea 
normelor de producție, 
sporirea suplimentară a 
productivității muncii. X a 
trebui discutată in fieca
re întreprindere modali
tatea concretă de realiza
re a acestei sarcini esen
țiale pentru introducerea 
săptăminii de lucru de 46 
de ore.

Comitetul Politic Execu
tiv a indicai Consiliului 
Central al U.G.S.R., C.C. 
al U.T.C., Consiliului Na
țional al Femeilor, Con
siliului Culturii și Educa
ției Socialiste, Comisiei 
centrale pentru turismul 
de masă, ca, pe măsura 
reducerii săptăminii de 
lucru, să acorde o aten
ție sporită organizării 
timpului liber al oameni
lor muncii, desfășurării 
unej intense activități cul
turale, sportive, turistice,

cu un bogat conținut ins
tructiv și educativ.

In continuare, Comite
tul Politic Executiv a as
cultat o informare, pre
zentată de tovarășul Iile 
Verdeț, priin-ministru al 
Guvernului, în legătură 
cu activitatea delegației 
române care a participat 
la lucrările ședinței a 
XXXV-a ordinară a Sesiu
nii Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, ținu
tă la Sofia. în perioada 
2—4 iulie 1981.

Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat că delega
ția țării noastre a acțio
nat in spiritul mandatului 
încredințat, pentru inten
sificarea colaborării eco
nomice și cooperării in 
producție între țările mem
bre alo C.A.E.R. — pe 
baza egalității depline în 
drepturi, avantajului reci
proc și întrajutorării tovă
rășești — în vederea spo
ririi maxime a eficienței 
economice a producției, a- 
sigurării optime pentru a- 
ceste țări a necesarului 
de perspectivă al econo
miilor naționale de com
bustibil, energie, materii

prime, utilaje moderne, 
produse alimentare și bu
nuri de larg consum, in 
conformitate cu prevede
rile Programului complex.

Comitetul Politic Exe
cutiv apreciază ca pozi
tive rezultatele ședinței 
și prevederile adoptate de 
aceasta în legătură cu di
recțiile principale ale cola
borării economice șj teh- 
nico-științifice.

Tn cadrul ședinței s-a 
relevat că o serie de pro
bleme ale cooperării in
tre țările membre nu au 
fost incă soluționate și 
că este necesar să se in
tensifice eforturile pentru 
dez.voltarea lor în interesul 
accelerării progresului e- 
conomico-social al fiecărei 
din aceste țări. O impor
tanță deosebită au în a- 
cest sens asigurarea cu 
materii prime și energie 
a țărilor membre ale 
C.A.E.R., dezvoltarea spe
cializării și cooperării în 
producție, colaborarea în 
domeniul științei și teh
nicii, transformarea ur
mătoarelor două cincinale 
intr-o perioadă a coope

rării Intensive in pro
ducție și tehnico-științifi- 
ce.

Comitetul Politic Execu
tiv a subliniat necesitatea 
intensificării colaborării 
economice multilaterale a 
României cu fiecare din 
țările socialiste membre 
ale C.A.E.R. ca și cu toa
te celelalte țări socialis
te, pe baza avantajului re
ciproc, in interesul propă
șirii fiecăreia în parte.

Aprobind activitatea des
fășurată de delegația 
română la recenta ședință 
a C.A.E.R., Comitetul Poli
tic Executiv a trasat ca 
sarcină Consiliului de Mi
niștri, ministerelor, celor
lalte organe centrale, să 
ia toate măsurile pentru 
realizarea integrală a ho- 
tăririlor convenite în ca
drul ședinței a XXXV-a 
ordinară a sesiunii Con
siliului de Ajutor Econo
mic Reciproc.

★
Comitetul Politic Execu

tiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente 
ale activității de partid Și 
de stat.

FILME

Lucrările Congresului al IX-lea extraordinar 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

VARȘOVIA 14 (Ager-
prcs). La 14 iulie. în marea 
Sală Rotondă a Palatului 
științei și culturii din ca
pitala Poloniei, s-au deschis 
lucrările Congresului al 
IX-lea extraordinar al 
Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez. La lucrările 
forumului comuniștilor po
lonezi participă 1964 dele
gați, precum și invitați — 
veterani ai mișcării mun
citorești poloneze. repre
zentanți ai organizațiilor 
obștești și de masă.

In sală se aflau delegații 
ale unor partide comuniste 
și muncitorești din țări 
socialiste. Delegația P.C.R. 
este condusă de tovarășul 
Iosif Banc, membru al Co
mitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. a] P.C.R. 
Din delegație fac parte 
Paraschiv Benescu. mem

bru al C.C. al P.C.R., prim- 
seeretar al Comitetului ju
dețean P.C.R, Galați și Ion 
Cnzma, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul Româ
niei la Varșovia.

Cuvîntul de deschidere 
a fost rostit de Stanislaw 
Kania, prim-secretar al 
C.G. al P.M.U.P.

Congresul a ales organe
le sale de lucru și a apro
bat ordinea de zi. care cu
prinde prezentarea Rapor
tului C.C. al P.M.U.P. pri
vind activitatea partidului 
de la Congresul al VlII-lea 
și pînă în prezent, și dez
bateri pe marginea acestui 
document, alegerea organe
lor de conducere ale parti
dului.

Raportul C.C. al P.M.U.P. 
a fost prezentat congresu
lui de Stanislaw Kania.

■Lucrările congresului 
continuă.
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PETROȘANI — 7 No
iembrie: Șansa; Repu
blica: S.O.S. Titanic; 
Unirea: Pe urmele 
grului.

PETRILA: Dublu 
liet

LONEA: Șantaj.
ANINOASA: Aproa

pe o poveste de dragos
te.

VULCAN — Lucea
fărul: îmi sare țandăra. 
Muncitoresc:

LUPENI -
Doi 
ria;
bații 
ta.

URICANI: Omul
munților.

ti

de-

Tentația.
Cultural:

fotbaliști în Sibe- 
Mtjnciloresc: Băr- 
nu plîng nicioda-

TV

16,00 Telex. 16,05 Te- 
leșcoală. 16,30 Matineu 
de vacanță episodul 2. 
17,15 Almanah pionie
resc. 17,40 Intilnire cu 
soprana Maria Slătina- 
rU-Nistor. 18,15 Trage
rea pronoexpres. 
Mult e dulce și 
moașă limba ce-o 
bim. 18,50 1001 de 
19,00 Telejurnal.
Actualitatea econo
mică. 19,45 Teleeinema- 
teca. „Amelia Erhart". 
Premieră ne țară. Pro
ducție a studiourilor a- 
mericane. 21,50 George 
Enescu — Rapsodia I. 
22,05 Telejurnal.

18.25 
fru- 
vor- 
seri.

19.25

Declarația președintelui Comisiei C.E.E.
Intr-o declarație de pre

să făcută la Washington, la 
încheierea vizitei sale in 
Statele Unite, președintele 
Comisiei CEE. Gaston 
Thorn, a apreciat că reu
niunea la nivel înalt a 
principalelor șapte state 
occidentale industrializate 
va reprezenta un succes 
doar dacă va permute „cre
area unui climat de încre
dere" între șefii de stat și 
de guvern participant].

El a menționat, pe de altă

parte, că în cadrul între
vederii pe care a avut-o 
cu președintele Ronald Re
agan. l-a informat asu
pra faptului că țările vest- 
europene nu vor putea să 
suporte la infinit nivelul 
ridicat al dobînzilor asu
pra creditelor practicate de 
S.U.A., subliniind, în acest 
context, necesitatea creării 
unor mecanisme de consul
tare între partenerii occi
dentali.

1

RADIO
5,00 Buletin de știri 

5,05 Ritmuri matinale. 
Gimnastică (ora 5,40). 
6,00 Radioprograrnul 
dimineții. 7,00 Radio
jurnal. 8,00 Revista pre
sei. 8,10 Curierul melo
diilor. 9,00 Buletin de 
știai. 9,05 Răspundem 
ascultătorilor 10,00 Bu
letin de știri. 10,05 In- 
terprețj de muzică 
populară. 10,30 Din. ță
rile socialiste. 10,45 Noi 
înregistrări ale torului 
pionierilor Școlii gene
rale nr. 2 din Sebeș — 
Alba. 11,00 “ ’ 
știri. 11,05 
pion ieri lor. 
premieră 
12.00 Buletin de 
12.05 Din 
clorului nostru. 
Orizont științific. 12,40 
Cîntece de Mircea Nea- 
gu 13,00 De la 1 la 3. 
15,00 Clubul invitaților. 
16,00 Radiojurnal. 16 15 
Ansambluri muncito
rești. 16,25 Coordonate 
economice. 16,40 Perma
nențe ale muzicii ușoa
re românești. 16,55 Sfa
tul medicului. 17.00 Bu
letin de știri. 17,05 Uni
versul familiei. 17. 
Cintece populare. 17, 
Discoteca succesele 
18,00 Orele serii. 20, 
Litera și spiritul leg 
20,20 -Concertul raps 
zilor. 20,50 Cadențe s 
nore. 22,00 O zi într 
oră. 23,00 Bijuterii nr 
zicale. 23,30—5,00 N, 
stop muzical nocturn.

Buletln de
Microfon ul

11,35 Avan- 
Radio-TV. 

știri, 
comoara fol- 

12,20
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COMUNICAT
LUANDA 14 (Agerpres). 

Organizația Poporului din 
Africa de sud-vest 
(SWAPO) a anunțat. în- 
tr-un comunicat publicat 
luni, la Luanda, că forțele 
patriotice namibiene înre
gistrează noi succese în 
lupta îiYipotriva trupelor de 
ocupație sud-africane, re
latează agenția ANGOP.

S.W.A.P.O.
SWAPO precizează că lup
tătorii Armatei Populare 
de Eliberare a Namibiei au 
lansat în prima săptămână 
a lunii iulie o serie de ac
țiuni ofensive în districtele 
Oukwanyama și Uukwalu- 
udlii. provOBÎnd inamicu
lui pierderi grele și captu- 
rînd diverse materiale de 
război.

SPORT® SPOfitâ»;sj>ort ’ SPORT • SPORT ® SPORT ® SP< T° SPORT ® SPORT

Confesiunea unui fost suspendat

Am primit
Cu ani în urmă, din tri

bunele stadionului tulcean 
Delta, am urmărit modul 
sui generis prin care an
trenorul Vasile Copil l-a 
sancționat pe înaintașul 
Romulus Leca, pentru in
credibilele ratări — l-a păs
trat în teren, dar ca... fun
daș stînga, sancțiunea a 
dus însă la o reală desco
perire. jucătorul cu două 
posturi, în deplasare — a- 
părător, pe gazon propriu 
— înaintaș. Fotbalistul ca
re a debutat la 15 ani la 
F.C.M. Galați, evoluînd a- 
poi la Victoria Roman, din 
nou la F.C.M. Galați și 
Delta, a ajuns la Jiul. După 
doi ani, antrenorii divizio
narei A. neintuind moralul 
său fragil în deplasare, au 
decis că pe firma fotbalis
tică a lui Leca se poate 
scrie doar „bun pentru di
vizia B". Și astfel. fostul 
student al facultății de ma
șini și instalații miniere a 
găsit la Minerul Lupeni 
colectivul de muncă Și 
sportiv de care n-a mai 
vrut să se despartă. In cin-

demn pedeapsa dură, dar dreaptă
ci ediții ale campionatului 
a marcat 80 de goluri... Cu 
10 etape înainte de sfîrșitul 
ultimei ediții a căzut însă, 
ca un trăznet, vestea sanc
ționării sale pentru superfi
cialitate în pregătire, chiar 
indiferență față de culori
le asociației, culpă în care 
mai căzuseră și alți coechi
pieri, ea Dosan. Iacob, Bur- 
dangiu, Truică. După pri
mul meci în Cupa de vară 
cînd a și marcat un gol, 
ne-a dat de înțeles că ar 
vrea să facă o confesiune... 
publică.

— In luna aceasta împli
nesc 30 de ani. dar mă simt 
încă în plenitudinea forțe
lor. Suspendarea temporară 
din lot a fost o măsură du
reroasă pentru mine, însă 
dreaptă. Am rămas alături 
de echipă, dar... în tribună. 
M-am gîndit mult, am su
portat demn pedeapsa, de 
fapt am învățat să iubesc 
mai mult culorile minerilor 
în acest răstimp; altul poa
te ar fi plecat de la Lupeni. 
Am înțeles, în mijlocul a- 
cestui colectiv sportiv mi
nunat, al entuziaștilor su

porteri mineri, că fuga ru
șinoasă ir.i-ar fi agravat 
vina. Duritatea pedepsei 
m-a surprins, dar mi-a fă
cut mult bine. Mi-am dat 
seama că fotbalul înseamnă 
dragoste totală, nu trebuie 
trădat. Altădată am primit 
cu bucurie sărutările și 
laurii victoriei. „spinii" 
sancțiunii, o adevărată pal
mă morală, m-au trezit la 
realitate. Apreciez la ade
vărata valoare gestul con
ducerii minei, prin tovară
șul director Gheorghe Mar- 
chiș, al inginerului Varho- 
nic, președintele secției 
noastre de fotbal, al celor
lalți membri din conduce
rea asociației sportive.^

— Concret, cu ce învăță
minte s-a soldat termenul 
de meditație ?

— Am spus adio infatuă
rii, superficialității în pre
gătire. Mi-am propus să 
mai joc vreo 4 ani, ani în 
care vreau să fiu exemplu 
pentru coechipieri și supor
teri. Fiindcă suporterii din 
Lupeni o merită cu priso
sință, galeria noastră poate 
rivaliza. în materie de dă

ruire și devotament, de pi
toresc sonor și vizual cu 
oricare alta chiar din divi
zia A. Pe acești suporteri, 
de fapt vrednicii mineri 
din Lupeni, nu mai vreau 
să-i dezamăgesc. Mi-am 
propus să închei viitoarea 
ediție a campionatului cu 
100 de goluri semnate de 
Leca în activul Minerului.

— Va veni totuși vremea 
să agăți ghetele in cui.

— După ultima partidă, 
cînd voi fi considerat de 
prisos echipei Minerul 
Lupeni. Dar. de gazon nu 
mă voi îndepărta. Am ab
solvit recent cursurile de 
arbitri, ca „șef de promo
ție", cu media 9,30, urmat 
fiind în „top“ de foștii mei 
coechipieri Zaharia Arun- 
cuteanu și Marian Mihai, 
cu care, zic eu, voi alcătui 
o brigadă de cavaleri ai 
fluierului pe cinste. Aș R 
vrut să las un urmaș în 
gazon, dar deocamdată fi
icele mele Alina și Loreda- 
na nu se arată impresiona
te de progresul fotbalului 
feminin...

Ion VULPE

Institutul de cercetări 
și proiectări miniere pentru cărbune 

Petroșani
anunță 

CONCURS
pentru ocuparea următoarele posturi:

— secretar științific (cercetător științific 
gr. III)

— cercetători științifici în specialitățile 
miniere, preparare, electromecanică, cons
trucții de mașini, automatizări

— ingineri și subingineri proiectanți în 
specialitatea minieră și electromecanică

înscrierile se fac pînă la data de 26 iulie 
1981 la sediul institutului din strada Mihai 
Viteazul nr. 3.

Concursul va avea loc în ziua de 27 
iulie 1981.

Condițiile de participare sînt cele prevă
zute în Statutul pentru organizarea activității 
și promovarea personalului de cercetare.

Relații suplimentare se obțin la sediul 
institutului, telefon: 41462, interior 434.

Sucursala
I.C.R.A. Petroșani

ÎNCADREAZĂ TEMPORAR

colaboratori la depozitele de ambalaje 
din Petroșani și Lupeni. Se pot încadra ti
neri și pensionari.

Retribuirea se face cu tarif pe bucată
Relații la telefon 43541 și sediul. Întreg 

prinderii I.C.R.A. Petroșani din strada Re
publicii nr. 90.

Kt, 40 IA și ADMINISTRAȚIA. Petroșani ștr. Republicii nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții). TIPARUL. Tipografia Petroșani, sta. Republicii or. 67.


