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Inițiativele muncitorești 
inepuizabile surse de creștere 

a producției de cărbune
' Atmosfera de emulație, 
Sorința de a realiza mai 
mult cărbune am întîlnit-o 
ia toate sectoarele minei 
Vricani. unde succesele în
registrate argumentează o 
exemplară mobilizare a e- 
nergiei umane, un efort 
permanent din partea fie
cărui om al muncii de aici, 
în frunte cu comuniștii, de 
a da viață imperativelor 
energetice ale politicii 
partidului și statului nos
tru. Acționînd în acest 
sens, colectivul minei Uri- 
oani a extras, peste preve
deri în trimestrul III al 
anului. 6258 de tone de 
eărbuni-, iar producția ne
tă pe opt luni a fost rea
lizată în proporție de 105,2 
la sută.

Roadele muncii politico- 
educative desfășurate de 
Comitetul de partid, de 
toate organizațiile de bază 
se vădesc în spiritul de i- 
nițiativă al minerilor, în 
ÎZbîncla uneia dintre cele 
mai dinamice inițiative, 
„Exemplu în muncă, fami
lie și societate", inițiativă 
aplicată în cadrul sectoru
lui II. Comunistul șef de 
brigadă Gheorghe Scorpie, 
nnul dintre minerii care

Intilniri ale deputaților 
cu cetățenii

începînd de mîine, în 
circumscripțiile electorale 
din orașul Uricani au loc 
întîlnirile deputaților cu 
alegătorii — moment de 
bilanț al împlinirilor eco- 
nomico-sociale in profil te
ritorial. întîlnirile cons
tituie. totodată, un prilej 
de largă și democratică 
consultare și găsire de so
luții la problemele majore 
ale acestui sfîrșit de an și 
perspectiva anului viitor.

Aferente semestrului II 
al anului, întîlnirile an
grenează la sfatul fertil de 
lucru cu cetățenii orașului 
pe cei 23 de deputați oră
șenești. 3 municipali și 2 
județeni. Un loc central in 
dialogul de lucru îl vor o- 
©upa problemele gospodă
ririi și înfrumusețării ora
șului. aprovizionării popu
lației, pregătirilor pentru 
Iarnă, devansării planului 
la contractări de animale 
Șj produse animaliere pe 
anul 1982, și în același 
Hinp, livrarea integrală a 
Ceea ce s-a contractat cu 
statul pe anul 1981. 

au pus umărul la formarea 
acestui colectiv, ne spunea 
că inițiativa a pornit din 
abataj, la propunerea orta
cilor care și-au manifestat 
dorința de a fi exemple 
demne de urmat, la mină, 
acasă, in societate. Din mo
mentul lansării inițiativei 
nici un membru al brigăzii 
nu și-a permis să lipsească 
nemotivat sau să nu-și rea
lizeze sarcinile de produc
ție. De fapt, această con
cepție despre muncă și 
comportare a fost îmbrăți
șată și de tineri nou înca
drați, între care Mihai 
Cimpoiescu. Virgil Hamza, 
Mihai Verestiuc, Gicu Do- 
roftei, Marin Paraschiv, 
Gheorghe Bălan II, Tite 
Gane, Alexandru Toșu, 
Vasile Militaru și Vasile 
Scorpie, fiul cel mare al 
șefului de brigadă, tineri 
care au venit cu idei noi 
în realizarea inițiativei.

O altă inițiativă aplicată 
în cadrul aceluiași sector 
este „Brigada înaltei pro
ductivități și de educație 
socialistă", aplicată de for
mația condusă de maistrul

Cornel BUZESCU 
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Printre formațiile de lucru cu preocupări perma
nente in vederea realizării sarcinilor de plan la I. M. 
Dilja se numără și brigada condusă de minerul Zol- 

tan I'arago. In imagine brigadierul alături de doi 
ortaci din brigadă după ieșirea din șut.

Pe șantierul viitorului magazin universal din Petroșani

Ritm, calitate la „cea mai grea
lucrare a trustului**

„Echipa condusă de 
Gheorghe Neagoe, de pil
dă, a avut un mare vo
lum de lucru. Dulgherii 
s-au descurcat minunat, a- 
cest Neagoe are o experi
ență bogată în construcții. 
Din aceeași echipă, Ion 
Popescu și Pavel Mihai 
s-au străduit tot timpul 
să-1 ajute pe Neagoe, chiar 
și in coordonarea lucrări
lor. Fierar-betoniștii, cu 
armăturile, au fost evi- 
dențiați de proiectant 
printr-o dispoziție internă 
de șantier. E vorba de e- 
chipa lui Ludovic Hor
vath, cu Mihai Asavei, Io
sif Dem*-'-3 «Man Tănase,

PROGRESUL TEHNIC
— la temelia creșterii 
productivității muncii

Peste jumătate din pro
ducția de cărbune cocsifi- 
cabil extrasă de la înce
putul anului Ia mina Lu- 
peni a fost obținută din a- 
bataje dotate cu complexe 
mecanizate de susținere și 
combine de tăiere. Prin 
promovarea noilor tehnolo
gii, respectiv, prin perfec
ționarea utilajelor moderne 
și adaptarea lor la condi
țiile concrete de zăeimînt, 
ca și prin organizarea su
perioară a muncii — în 
care scop s-au întreprins 
numeroase acțiuni de creș
tere a gradului de pregă
tire profesională a perso
nalului prin calificare, poli
calificare și specializare — 
productivitatea muncii pla
nificată în abatajele în 
care a fost introdus pro
gresul tehnic, de mare ca
pacitate zilnică a fost de
pășită în aceeași perioadă 
cu 890 kg/post. Nivele 
constant superioare în rea
lizarea acestui indicator 
sintetic al muncii mineri
lor. inginerilor și tehnicie
nilor celui mai puternic \ 
colectiv din economia Văii 
Jiului au fost atinse de 
brigăzile conduse de Pa
vel Bujor, Marin lonescu, 
Constantin Popa și Paul 
Grasu — între 12 și 14 to
ne pe post în expresie fi
zică.

Constantin Ciocoiu si alții'. 
Pe șantierul viitorului 
magazin universal din Pe
troșani, maistrul Petru 
Cosma continuă reconsti
tuirea a ceea ce s-a exe
cutat pînă acum. Am în
ceput cu citeva particula
rități ale lucrării, apoi am 
trecut la oameni. Interlo
cutorul continuă, metodic, 
cu multă grijă pentru ceea 
ce va spune despre oa
meni : „Betoniștii : Petre
Munteanu, cu echipa, Va
sile Rogoz. Grigore Bfagu, 
Petre Vichente și ceilalți, 
au fost de asemenea evi- 
dențiați pe județ. Am să-i 
aduc și pe alții să vadă

Cărbune peste prevederi
I. M. LIVEZENI

In ziua de 12 octombrie, minerii de la Livezeni 
au extras peste sarcinile de producție 566 tone de 
cărbune. Acest deosebit succes al minerilor este ur
marea organizării și mobilizării exemplare a între
gului colectiv, în special a minerilor de la sectoarele 
1 și III. în ziua amintită, din abatajele sectorului III 
a fost extrasă o cantitate de 1262 tone cărbune, con
tribuția cea mai mare revenindu-i colectivului con
dus de brigadierul Petre Scredeanu care a reușit să 
valorifice potențialul uman și tehnic al formației sale 
de lucru.

Cu rezultate deosebite se înscrie și colectivul sec
torului I. Ni se comunică de către șeful sectorului, 
că toate cele trei formații, conduse de Remus Miclea, 
Aurelian Pipan și Emil Balog, au depășit prevederile 
planului cu 209 tone de cărbune.

I. M. ANINOASA

Harnicul colectiv al brigăzii conduse de Dumitru 
I.uca de la sectorul II al minei Aninoasa și-a depășit 
sarcinile de plan cu 1086 tone de cărbune în cele 
nouă luni ale acestui an. Printr-o mai bună organi
zare a activității de producție, concretizată în folosi
rea rațională a timpului de lucru și utilizarea mai 
eficientă a utilajelor din dotare, au sporit rodnicia 
muncii în abataje cu 350 kg cărbune pe post. In pri
ma decadă a lunii octombrie minerii Ion Dragoș, 
Iosif Maricâ, Tudor Hristache, Petiu Cojocaru și cei
lalți, lucrînd în abatajul cu front scurt, au realizat 
85 tone de cărbune peste prevederi. Dovedind con
secvență în îndeplihirea ritmică a sarcinilor de pro
ducție, destoinicul colectiv are, în cadrul sectorului, 
cele mai bune rezultate in întrecerea socialistă.

Ac'uiiăriie de partid trebuie desfășurate 
la înălțimea roiului lor de organ 

superior al organizației de bază
In contextul acestei ce

rințe majore, Comitetul o- 
rășenesc de partid Petrila 
a analizat de curînd preo
cupările organelor și orga
nizațiilor de partid, în ve
derea creșterii conținutu
lui și eficienței adunărilor 
generale. în referatul pre
zentat pe această temă și 
dezbateri, a fost conturat 
stilul de muncă adecvat pe 
care organele și organiza
țiile de partid îl adoptă în 
acest scop de bază.

S-a relevat că în acest 
sens există o experiență 
bună în multe organizații 
de bază. S-a pus accentul 
pe planificarea muncii cu
rente și de perspectivă, pe 
înfăptuirea practică a prin
cipiului muncii colective.
Din această experiență se 
detașează, de asemenea, 
faptul că organizațiile de 
bază, comitetele de partid 
au acordat atenția cuveni
tă selectării cu grijă a 
problemelor ce se dezbat

calitatea betoanelor la Pe
troșani, să vadă calitatea 
vibrării, a remarcat cine
va de la C.T.C. Zidarii ; 
au lucrat și la înălțimi de 
6 in. Ion Militaru, Cons
tantin Barbu, cu soția, și 
încă doi tineri, Grigore 
Mateucă și Ion Savu care 
au luat meseria în serios 
și doresc să obțină califi
carea... Mozaicarii : cei
patru frați Vilcea. unul 
din ei. Petre Vilcea, șef 
de echipă, apoi cunoscuta

Ion MUSTAȚĂ
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în adunările generale, au 
atras un numai' tot mai 
mare de comuniști la pre
gătirea adunărilor asigu- 
rîndu-se, astfel, ca ordi
nea de zi, materialele ce

Viața de partid

se prezintă spre dezbatere 
și proiectul de hotărîre 
să fie un rezultat al gîndi- 
rii colective. Pentru orga
nizațiile de bază cum sînt 
nr. 2, 4a, 4b, 3a, 7b și 6 de 
la I.M. Lonea, nr. i, 4. 7 
8c, 10, 11 și TESA de la 
l.M. Petrila, nr. 2, 4, 5 și 7 
de la preparația Petrila, 
I.C.S. Alimentara și altele 
din oraș, tematicile o- 
rientative întocmite la în
ceputul anului au consti
tuit adevărate instrumen

Deplină aprobare a măsurilor stabilite prin 
Decretul Consiliului de Stat

La o corectă aprovizionare este 
necesară și participarea 

cetățenilor
în legătură cu măsurile 

eficiente și operative pe 
care le prevede Decretul 
am vorbit cu cîțiva mi
neri de la unitățile mini
ere Vulcan și Paroșeni. Ia
tă opiniile, atitudinile și 
propunerile lor.

Virgil Beștea, miner șef 
de schimb, I.M. Paroșeni : 
„Lucrez de 22 de ani la 
mină și consider că era 
necesară o asemenea re
glementare pentru a se 
pune capăt manifestărilor 
învechite ale unor cetă
țeni care loveau în intere
sele noastre. Decretul pri
vind măsuri pentru pre

Controlul permanent al 
atmosferei din abataje
le subterane — preocu
pare de primă importan
ță la întreprinderile mi
niere în vederea asigu
rării unui microclimat 
corespunzător. în ima
gine — stația telcgri- 
zumetrică a minei I'a- 
roșeni.

ÎN ZIARUL DE AZI :

© Adunările gene
rale ale oame
nilor muncii, 
larg cadru de
mocratic, de a 
firmare a gîndi- 
rii și responsabi

lității muncitotești 
(in pag. a 3-a)

© Actualitatea in 
lume

@ Sport
(in pag. a 4-a)

te de lucru, care au oferit 
o perspectivă clară și au 
permis să nu se scape din 
vedere aspectele esențiale 
ale activității productive, 
educației comuniste sau ale 
vieții interne de partid ce 
sînt analizate în adunări. 
Birourile acestor organiza
ții de bază se ocupă cu 
atenție și simț de răspun
dere de pregătirea adună
rilor generale, asigură pre
zența corespunzătoare și 
climatul prielnic ca fieca
re comunist să-și poată ex
prima deschis opinia asu
pra problemelor puse în 
discuție și să contribuie

I. BĂLAN

C'oritinuare in pao o 2-a

venirea și combaterea u- 
nor fapte care afectează 
buna aprovizionare a 
populației este o manifes
tare concretă a grijii pe 
care partidul și statul nos
tru o poartă fiecărui om 
al muncii. Prin aceste re
glementări fiecare benefi
ciem de produse alimenta
re în cantități necesare și 
suficiente familiilor noas
tre".

Nicu Bojincă, electrician. 
I.M. V ulcan : „Am ascul
tat la televizor, am citit în 
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presă Decretul Consiliului 
de Stat și trebuie să spun 
că sint bucuros că se iau 
măsuri împotriva celor 
hrăpăreți, a celor care 
afectează interesele colec
tivității. Odată cu apari
ția Decretului aproviziona
rea populației din orașul 
nostru a intrat pe făgașul 
normal. Produse există în 
cantități suficiente, dai' 
trebuie să participăm cu 
toții la distribuirea lor e- 
chitabilă, să luăm atitu

S-au barat caile necinstei
„Sînt fericită că prin a- 

cest Decret s-a făcut, în 
sfîr.șit, dreptate. Prea era 
cale liberă pentru specu
lanți, care, din păcate, 
își făcuseră vad și în u- 
nitățile alimentare. Unii 
depozitau acasă zeci de 
kilograme de zahăr și ulei, 
în timp ce alții nu aveau 
aceste produse pentru 
strictul necesar. Cre
dem că dacă s-ar efectua 
controale la domiciliu, 
surprizele nu ar lipsi" 
(Maria Spătaru, casnică).

Că la nivelul orașului 
Lupeni desfacerile către 
populație au sporit mult 
față de anul trecut, o de
monstrează și cifrele. Com
parativ cu septembrie 1980, 
în luna trecută I.C.S. Mix
tă Lupeni a desfăcut în 
plus către populație urmă
toarele cantități : 7000 kg 
zahăr, 4000 kg ulei, 10 000 
kg făină grîu, 60 000 kg 
făină de mălai și 35 000 
kg preparate din carne. De 
altfel, directorul întreprin
derii, tovarășul Ion Pîr- 
vulescu, aprecia : „Fără
îndoială, prin recentul De
cret al Consiliului de Stat 
prin măsurile stabilite de 
Consiliul popular al muni
cipiului Petroșani pentru o 
aprovizionare rațională a 
cetățenilor Văii Jiului, 

dine fermă împotriva ce
lor care nu renunță la 
practicile antisociale*.

Avram Vitejan, secreta
rul organizației U.T.C. nr. 
5 producție de Ia l.M. 
Vulcan : „In brigada mea 
sînt foarte mulți tineri, 
majoritatea elevi la liceul 
seral, școala de maiștri, 
ori la Institutul de mine. 
Din discuțiile purtate cu 
ei în aceste zile s-a des
prins faptul că prin De
cretul Consiliului de Stat 
se asigură ■ o echitate în 
aprovizionare și li se cre

s* vor anihila o serie de 
atitudini nelegale cu ca
re se confrunta comerțul 
nostru ; mai multă ordine 
în desfacerea și repartiza
rea fondului de marfă. 
De acum ne revine 
îndatorirea să respectăm 
acest important act norma
tiv, care este menit să a- 
pere interesele cetățenilor 
și activitatea noastră, în- 
tr-un cuvînt principiile de 
viață și existență caracte
ristice societății noastre 
socialiste".

La unitatea nr. 255, Ali
mentara, blocul 200, res
ponsabilul Miihai David 
ne spunea.- „Din feri
cire avem acum oca
zia să spunem un «NU» 
ferm, categoric, celor ce 
fără rușine, își bateau Jpc 
de drepturile celorlalți. Vă 
dau un exemplu : vine ci
neva într-o zi și cere 40 
(patruzeci ! !) de cutii de 
macaroane. „Pentru botez 
sau pentru nuntă ?' — am 
întrebat. „Pentru porci...-' 
Cum se poate aprecia o 
astfel de mentalitate, da
că nu condamnînd-o cu 
tărie și vehemență ?"

Nicolae Florea, respon
sabilul unității nr. 257 
Autoservire din cartierul 
Vîscoza : „Acest decret 
garantează ca toate ali

ează mai mult timp pentru 
a învăța și a-și reface for
țele de muncă pentru a 
doua zi. Noi am hotărit 
să facem front comun îm
potriva celor care vor :-ă 
aibă mai mult decît dau 
societății".

Geza Antal, miner, șef 
de brigadă l.M. Vulcan : 
„Apariția decretului a fost 
pentru mine și ortacii mei 

<țin prilej de satisfacție. De 
ce ? In primul rînd pentru 
că partidul și statul nos
tru se îngrijesc de oame
nii muncii, de noi, minerii".

mentele de bază să 
fie distribuite in mod 
echitabil, după nevoi
le reale ale fiecărui ce
tățean. Avem zeci de cli- 
enți care ne spun, nu o 
dată, că le ajung cu pri
sosință cantitățile stability 
prin bonul de comandă. 
Încă o dată s-a' dovedit că 
cei ce stochează alimente, 
o fac numai în scopul spe
culei și a înstrăinării ali
mentelor". 

Vedere generală a raionului de autoservire din 
cadrul noului magazin „Unic" din Vulcan.

electromecanic I.lle Amo- 
răriței, care lucrează în- 
tr-un abataj dotat cu com
plex mecanizat și cane își 
depășește, în medie, pro
ductivitatea muncii plani
ficată cu 1,5 tone pe post. 
Plusul acumulat de aceas
tă brigadă in numai trei 
luni este de peste 5500 to
ne cărbune. De fapt meri
tă consemnat că această 
brigadă a totalizat și punc
tajul maxim, situîndu-se 
în fruntea întrecerii pen
tru mai mult cărbune, care

Ritm, calitate la „cea mai grea 
lucrare a trustului4*
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formație condusă de Gheor- 
ghe Bețivu. Izolatorii, ins
talatorii, echipele de neca- 
lilicați, mă rog, despre 
toți se poate spune că de
pun eforturi susținute 
pentru grăbirea lucrării. 
Am trecut la organizarea 
activității pe două schim
buri, cerem echipelor să 
facă mult. în timp puțin, 
și cu cite torțe avem, și 

se desfășoară la nivel de 
întreprindere. Despre aceas
tă brigadă, căreia i s-a în
credințat sarcina de mare 
răspundere de a exploata 
cel mai modern complex 
mecanizat din Vale, se vor
bește, la Uricani, ca des
pre o brigadă model. Pre
gătirea politico-profesio- 
nală, colaljorarea dintre 
membrii brigăzii, respon
sabilitatea muncitorească, 
comunistă cu care acționea
ză sînt principalele verigi 
ale succeselor avute de 
brigadă.

s-a dovedit că se poate 
obține și grăbirea lucră
rii, și o execuție de cali
tate". De mai multe ori, 
în discuție, calitatea a re
venit ca un lait-motiv. 
„Este cea mai grea lucrare 
a trustului, așa ni s-a a- 
tras atenția încă de Ia în
ceput și noi ne-am dat 
seama că Ia acest grad de 
dificultate sporit, din 
punct de vedere al execu
ției, trebuie să adăugăm și 
gradul de exigență, la fel 
de sporit, din punct de 
vedere edilitar. Tot orașul 
privește, vrînd, nevrînd, 
spre lucrare. Tot orașul 
va pătrunde în interior. 
Magazinul va înregistra, a- 
nual, milioane de vizita
tori. Apoi, ca execuție ur
banistică, o lucrare de a- 
cest gen devine o mîndrie 
a orașului". Suficiente mo
tive pentru ca orientarea 
generală să fie îndreptată 
spre calitate. Proiectantul, 
controlul tehnic pe faze de 
lucrări, în general specia
liștii sînt prudenți cînd 
fac aprecieri. Or, dacă ei 
spun că armăturile sînt 
așa și pe dincolo, că vor 
aduce betoniști din județ 
să vadă cu cită atenție se 
lucrează la Petroșani, pe 
semne că știu de ce !

Reținem, deci, strădania

Acestea sînt numai cîte- 
va inițiative care se aplică 
la mina Uricani, la secto
rul II. Ele sînt mai multe. 
Demn de consemnat este 
faptul că inițiativele mun
citorești, care au pornit 
din rindul colectivelor de 
oameni ai muncii și care 
au fost aplicate cu multă 
responsabilitate, au consti
tuit și constituie surse ine
puizabile de sporire a pro
ducției de cărbune, de edu
care socialistă și modelare 
morală a oamenilor din 
brigăzi.

pentru calitate. Adăugăm 
strădania, la fel de susți
nută, în lupta cu terme
nul. Ritmul este intens. 
Fără exagerare, s-au cîști- 
gat aproximativ 6 luni nu
mai pe seama soluțiilor 
propuse de constructori, 
izvorîte din experiența a- 
eestor oameni, discutate 
îndelung cu șeful șantie
rului, cu inginerii din con
ducerea trustului. Oamenii 
sînt mobilizați și răspund 
la fiecare chemare a 
maistrului, rezolvă cu 
promptitudine lucrările mai 
mici care sînt uneori des
tul de urgente. Se lucrea
ză intens, parterul este 
compartimentat, a început 
execuția pardoselilor cu 
mozaic (după o tehnologie 
modernă) la etajul II (fi
ind realizate la I si pe 
jumătate din suprafață la 
parter). Este montată par
tea metalică a impună
toarelor vitrine, începe 
travertinul la fațadă (altă 
tehnologie modernă), mai 
începe zidăria din sticlă. 
Multe lucrări sînt în ter
men, cele mai multe în 
avans, iar principalul me
rit pentru ritmul atins re
vine constructorilor, ambi
ției profesionale a acestor 
oameni care realizează

(Urmare din pag. I) 

activ, cu propuneri con
crete, la soluționarea lor. 
Ca efect al pregătirii în 
această manieră responsa
bilă și asigurării unui con
ținut corespunzător adună
rilor generale, la organiza
țiile de bază amintite, pre
zența se ridică la peste 
90 la sută. Tot datorită bu
nei pregătiri a adunărilor 
generale, în fiecare lună 
un număr mare de mem
bri de partid parti
cipă la. dezbateri făcînd nu
meroase propuneri vi- 
zînd îmbunătățirea activi
tății economice, organiza
torice și politico-educative.

Realizările economice 
nesatisfăcătoare, în primul 
rînd rămînerile mari sub 
plan înregistrate în acest 
an de minele Petrila și 
Lonea, neîndeplinirea sar
cinilor de producție de 
un mare număr de brigăzi, 
absențele nemotivate și 
alte acte de indisciplină 
constituie o dovadă că nu 
toate adunările generale 
sînt pregătite și se des
fășoară la nivelul de com
bativitate necesar. In- 

eficiența acestor adunări 
generale pornește de la 
pregătirea lor necorespun
zătoare : membrii de partid 
nu sînt anunțați din timp 
asupra problemelor ce vor 
face obiectul ordinii de zi ; 
efectul este cuprins în fap
tul că discuțiile sînt lăsa
te le voia întîmplării, con
ținutul educativ și comba-

Viața de partid
tiv al dezbaterilor fiind, 
în acest caz, de un slab 
nivel. Această carență es
te posibilă datorită fap
tului că nu se anailiizează 
cu suficientă exigență în 
adunări neajunsurile din 
viața organizației de partid 
și cauzele acestora, în
treaga muncă de partid es
te lăsată pe seama secre
tarului, la ea nefiind an
trenați toți membrii b.o.b. 
Au fost exemplificate, în 
cadrul plenarei, asemenea 
cazuri de la organizațiile 
de bază nr. 3b,. 4c, 7c, 7d, 
8b de la mina Lonea ; nr. 
2c, 2d, 5d și 12 de la mi

na Petrila ; nr. 1. 3 și 6 de 
la preparație ; altele de 
la Fabrica de mobilă, 
E.G.C.L. și din cartiere. A 
fost criticat în plenară fap
tul că, unele adu
nări generale, nefiind 
pregătite corespunzător, 
se amină nejustifi
cat, cum s-au petrecut lu
crurile la organizațiile de 
bază nr. 3c și 5 de la

I.M. Lonea ; nr. 8a și 12 
de La I.M. Petrila ; la alte
le de la Fabrica, de mobilă, 
E.G.C.L., I.C.S.A. — A.P. 
Obișnnlți cu maduL lipsit 
de exigență al birourilor 
organizațiilor de bază, m.ul- 
ți membri de partid încal
că îndatoririle statutare ab- 
„sentînd de la adunările ge
nerale, dar numai 29 
comuniști au fost puși 
în discuția adunării și 
trași la răspundere. Vă- 
zînd că organizațiile de 
bază nu aplică măsuri se
vere împotriva lor, că nu 
sînt puși în discuția adu

nărilor generale pentru 
indisciplină, unii membri 

de partid își permit să fa
că absențe nemotivate. 
Așa sînt Voicu Stoi
ca, Llie Dobre, Flo
rin Iordache, Alexandru 
Sumuciuc de la l.M. Lo
nea ; Vasile Tăriceanu, Ni
colae Luță, Gheorghe Stoi

ca, Eliade Huțanu de la 
l.M. Petrila.

Dezbătînd critic și auto
critic aceste neajunsuri și 
lipsuri, adoptînd măsuri 
concrete pentru, eliminarea 
lor, plenara a cerut organe
lor și organizațiilor de 
partid să întărească exigen
ța în ridicarea rolului și 
conținutului adunărilor 
generale de partid, parti
ciparea conștientă a fiecă
rui comunist la dezbaterea 
și soluționarea problemelor 
economice și ale vieții de 
organizație. Mai bine se 

cere pregătit și desfă
șurat „momentul econo
mic". Informarea poli
tică — ca punct dis
tinct al ordinii de zi 
— să fie întocmită cu un 
conținut bogat scoțîndu-se 
în evidență semnificațiile 
evenimentelor interne și 
internaționale ale politicii 
partidului și statului 
nostru și nu doar fă
cută o înșiruire a acesto
ra cum se obișnuiește. Des
pre modul de soluționare 
a propunerilor făcute de 
comuniști, birourile orga
nizațiilor de bază să in
formeze cu regularitate in 
adunări, pentru a se evita 
astfel repetarea mereu a 
acelorași probleme de că
tre unii participant la 
discuții. Acționînd pentru 
ridicarea rolului adunări
lor generale, comitetele de 
partid pe sectoare, între
prinderi și orășenesc să a- 
corde sprijin concret în 
pregătirea și asigurarea 
conținutului acestora, sub 
toate aspectele, desfășu- 
rindu-și activitatea și con
trolul direct în organizați
ile de bază.

„cea mai grea lucrare a 
trustului !“

La cabinetul de 
fizioterapie al minei

Înființat în luna mai 
1980 din inițiativa spi
talului orășenesc, cabi
netul de fizioterapie din 
incinta l.M. Lupeni se 
bucură de o bună apre
ciere din partea mine
rilor. Cîteva amănunte 
în legătură cu activita
tea acestei subunități de 
sănătate ne-a oferit 
medicul Cornel Bran, 
de la dispensarul mi
nei : de la înființare și 
pînă în prezent cabine
tul de fizioterapie a a- 
cordat tratamente la a- 
proape 2000, de mineri 
și alți oameni ai mun
cii din cadrul minei. 
După îngrijirile primite, 
minerii llie Bercea și 
Grigore Boer, maistrul 
minier Dănilă Gașpar și 
mulți alți foști pacienți 
ai cabinetului se simt* 
bine, reluîndu-și activi
tatea de producție.

A. MICA, 
Lupeni

1^ RjE'< ITAnlZARE. Du
pă o lungă perioadă de în- 
Itrerupere a activității, co- 

! rul mixt al întreprinderii I miniere Lupeni
reluat activitatea

j lele trecute. La 
ma repetiție, din 8 
tombrie, au participat 
de persoane. Corul 
pregătit și dirijat de tînăra 
muncitoare din cadrul în
treprinderii, Viorica Pavel,

și-a 
zi- 

pri- 
oc- 
50 

este

absolventă a Liceului de 
muzică din Tg. Mureș. (A.

•)
® EDILITARA. Momen

tul modernizării a sosit și 
pe strada Petofi. Pină ieri 
s-a excavat și rambleiat cu 
balast porțiunea cu care 
această arteră din centrul 
vechi al Petroșaniului va 
fi lărgită, s-a așternut pia
tră spartă, au fost fixate 
bordurile pe latura sudică. 
In următoarele zile va fi 
așternut asfaltul.

© BILETE DE ODIHNA 
ȘI TRATAMENT. Filiala

Petroșani a O.J.T. oferă în 
acest trimestru bilete de 
odihnă și tratament in sta
țiunile balneo-climaterice 
Vața și Geoagiu Băi din 
județul nostru, Felix, Her- 
culane, Amara, Vatra Dor- 
nei, Buziaș, Sinaia, Poiana 
Brașov și altele. Demn de 
reținut este faptul că exis
tă bilete atit pentru fami
liști cit și individual pe 
perioade de 10, 12, 15 și 18 
zile. Cazarea se face în ho
tele și vile.

© FOTBALISTICĂ. Re
zultatul naționalei noastre

în meciul cu elvețienii ne-a 
produs multă armărăciu- 
ne. Dar azi vom merge cu 
toții pe stadion, ștergind 
cu buretele toate necazuri
le. lncepînd cu ora 15, Jiul 
va susține un nou meci în 
campionatul diviziei A a- 
vînd ca parteneră de în- 
trecele pe F.C. Constanța. 
Așteptăm, -desigur, 
frumos și o victorie 
favoriții noștri.

un joc 
pentru

Decre-@ DEZBATERE, 
tul Consiliului de Stat al 
R.S.R. privind măsurile ce 
trebuie aplicate pentru

prevenirea și combaterea 
unor fapte care afectează 
buna aprovizionare a popu
lației a fost amplu dezbă
tut de lucrătorii I.C.S. Mix
te Lupeni. ~ 
avut drept 
lor asupra 
au pentru 
mai a prevederilor noului 
act normativ.

© EXPOZIȚIE CU VÎN- 
ZARE .Bucurîndu-se de o 
abundentă aprovizionare, 
magazinul din Uricani 
C.P.V.I.L.F. Petroșani, 
organizat duminică, 11 oc

Dezbaterea a 
scop edificarea 
sarcinilor ce le 
aplicarea întoc-

tombrie, o bogată expozi
ție de legume și fructe 
eu vînzare. Expoziția, dar 
mai ales calitatea și abun
dența de produse, s-au bu
curat de largă aprecie
re, fapt 
facerile 
tivă pe 
tinsă și

concretizat în des- 
realizate. O iniția- 
care o dorim 
permanentizată.

; i
i

Rubrică redactată de 
Turna ȚAțARCA
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Adunările generale ale oamenilor muncii 
larg cadru democratic, de afirmare a gîndirii 

și responsabilității muncitorești
I.M. Diljq

Hotărîre fermă 
de a înlătura 

propriile neajunsuri
Motive temeinice, iz- 

vorite din propria activi
tate a colectivului minei 
Dîlja, i-au determinat pe 
participanții la dezbate
rile care au avut loc în a- 
dunarea generală a re
prezentanților oameni
lor muncii să adopte o 
atitudine intransigentă 
și clarvăzătoare, criticînd 
cu îndîrjire neajunsuri
le manifestate, care i-au 
adus în situația ca în 
asemenea moment să nu 
poată raporta îndeplini
rea tuturor indicatorilor 
planificați pentru cele 9 
luni trecute din acest an. 
Deși situația creată acum, 
la numai câteva luni de 
încheierea anului 1981, nu 
este niici pe departe mul
țumitoare, din contră re
zultatele obținute situîn- 
du-se la un nivel mult 
prea scăzut față de posi
bilități, participanții la 
dezbateri nu și-au pierdut 
optimismul, exprimîn- 
du-și punctele de vedere, 
formulmd propuneri con
crete pentru depășirea 
impasului în care se gă
sește producția de căr
bune extras, luîndu-și 
angajamente realiste.

Analizînd cu exigență 
propriile neîmpliniri, re
prezentanții oamenilor 
muncii din cadrul sec
toarelor minei,, oamenii 
care și-au exprimat des
chis opiniile — Mihai Cos- 
ma. Cazac Marinică, Ni- 
colae Toma, Alexandru 
Covaci, Emil Oprea, Ver- 
gilă Stănescu, Zoltan Fa- 
rago, Emilian Neagoe, 
Gheorghe Matei, Ștefan 
Iaco, Vasile Rîbu, Otto 
Hogman și Ion Vasilescu 
— mineri șefi de brigadă, 
maiștri minieri și electro- 

t mecanici, șefi de sectoare 
și adjuncți ai acestora, 
șefi de birouri și direc
torul minei, au tras con
cluziile necesare, eviden
țiind greutățile create 
de nerespectarea disci
plinei tehnologice și a 
muncii, de nefolosirea e- 
ficientă a timpului de 
lucru, de nerespectarea 
monografiilor de armare, 
a normelor de protecție 
a muncii, de ne-încadrare 

V____________ _ _____________

Pe fondul unor rezultate 
de bilanț nesatisfăcătoare, 
adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii de la mina Lonea 
a făcut o exigentă și criti
că analiză a activității de 
extracție, economico-finan- 
ciară din acest prim an al 
cincinalului. Raportul pre
zentat de consiliul oame
nilor muncii, dezbaterile 
purtate pe marginea lui de 
reprezentanții oamenilor 
muncii au reliefat nemul
țumirea colectivului față 
de neîmplinirile și neajun
surile, greutățile cu care 
s-au confruntat determi- 
nînd ca pe cele 9 luni să 
se înregistreze o restanță 
de peste 74 000 tone de 
cărbune. în condițiile cînd 
mina dispune în dotare de 
3 complexe mecanizate, 4 
combine de tăiere în aba
taj, 2 combine de înainta
re, de mașini de încărcat, 
fluxuri de benzi ce se in
troduc tot mai multe în 
subteran (întreprinderea 
dispune de fapt de 945,8 
milioane fonduri fixe din 
care peste jumătate o re
prezintă mașinile și utila
jele) productivitatea mun

în productivitatea muncii 
planificată. S-a criticat 
cu asprime și s-a luat o 
poziție autocritică față 
de lipsa de exigență a 
conducerii sectoarelor, a 
slabei activități a organi
zațiilor de sindicat, a 
comisiilor de disciplină de 
la nivelul sectoarelor 
față de cei care prin nu
mărul mare de absențe 
nemotivate au condus la 
dezorganizarea procesu
lui de producție. S-a su
bliniat cu amărăciune că 
dacă numai cei care au 
lipsit nemotivat s-ar fi 
prezentat la șut și ar fi 
dat o singură tonă pe 
post, toate sectoarele și 
mina, bineînțeles, și-ar 
fi realizat sarcinile ' de 
plan stabilite pentru cele 
9 luni trecute din acest 
an. Propunerile formu
late de participanții la 
dezbateri vizau aspecte 
privind creșterea produc
tivității muncii la fiecare 
formație de lucru. îmbu
nătățirea stării de disci
plină, descongestionarea 
principalelor căi de trans
port, ridicarea nivelului 
de calificare a personalu
lui muncitor, stabiliza
rea și permanentizarea 
noilor încadrați, îmbu
nătățirea calității revizi
ilor și reparațiilor exe
cutate în subteran, a a- 
provizionării formațiilor 
de lucru cu materialele 
și piesele de schimb ne
cesare, creșterea preocu
părilor pentru îmbună
tățirea calității cărbune
lui extras.

Conducătorii formați
ilor de lucru și sectoare
lor și-au exprimat hotă- 
rîrea de a înfăptui măsu
rile cuprinse în progra
mul adoptat pentru reali
zarea sarcinilor planifica
te pentru trimestrul IV, 
ultimul trimestru al anu
lui 1981 și pe întregul an 
1982, demonstrînd ast
fel că stă în puterea 
de mobilizare a colecti
vului învingerea greutăți
lor și neajunsurilor.

Dorin GHEȚA

cii pe întreprindere nu a 
fost realizată cu 168 
kg/post ; cu excepția sec
torului IV nici un sector 
nu și-a realizat acest indi
cator, rămînînd totodată 
sub plan cu mari cantități 
de cărbune. Nemulțumitor 
este și faptul că 17 brigăzi 
din totalul de 37 nu și-au 
realizat planul, că în aba
taje de mare capacitate 
înzestrate cu complexe me
canizate și combine au fost 
realizate viteze de avansa
re, randamente și produc
ții de cărbune reduse față 
de posibilități. S-a exem
plificat astfel că Ia sectoa
rele II și III vitezele de 
avansare s-au ridicat în 
medie la numai 14,5 ml/lu- 
nă, productivitatea muncii 
fiind sub 7 tone/post, iar 
producția doar de 5000 to
ne lunar. Nerealizarea pro
ducției fizice planificate, 
pierderea unei cantități de 
peste 47 000 tone — produc
ție rebutată din cauza de
pășirii cu 4,6 puncte a con
ținutului admis de cenușă 
— depășirea costului de 
producție cu 9,75 lei/tonă, 
neîncadrarea în consumu

în spirit critic, exigent 
și constructiv, adunarea 
generală a reprezentanți
lor oamenilor muncii de 
la I.C.M.M. — prin 
documentele aprobate și 
luările de cuvînt ale par- 
ticipanților la dezbateri 
— a evidențiat condițiile 
tehnice, organizatorice, 
politico-educative meni
te să asigure finalizarea 
în totalitate și la terme
nele prevăzute a obiec
tivelor de investiții cu
prinse în plan, în special 
lucrărilor miniere de su
prafață care condițio
nează dezvoltarea capa
cităților de producție ale 
minelor din Valea Jiului.

în acest cadru, ca im
perativ pentru actuala pe
rioadă a anului, repre
zentanții șantierelor au 
ridicat curajos în atenția 
comitetului oamenilor 
muncii problema docu
mentațiilor tehnice pentru 
investițiile anului viitor, 
necesitatea soluționării 
cît mai grabnice — de că
tre beneficiar, proiectant 
și compartimentul tehnic 
al întreprinderii — a nu
meroaselor lacune și în- 
tîrzieri care persistă în 
acest domeniu. Așa cum

Spirit creator în fabricarea unor produse 
de calitate superioară

Cei doi ani trecuți de la 
înființarea întreprinderii de 
confecții Vulcan au însem
nat pentru muncitorii, teh
nicienii și inginerii unită
ții, o întrecere permanen
tă cu ei înșiși, pentru a fi 
competitivi, sporind pres
tigiul fabricii. Spiritul 
critic și autocritic al 
celor care au luat cu
vîntul în adunarea genera
lă a reprezentanților oa
menilor muncii, a eviden
țiat neajunsurile ce s-au 
manifestat în cele nouă 
luni ale anului curent. Da
torită unor deficiențe le
gate de organizarea pro
ducției și a muncii, lip
sei forței de muncă (300 de 
persoane) cît și activită
ții necorespunzătoare de 
desfacere a producției, in
dicatorii de bază nu au fost 
realizați: producția mar
fă a fost îndeplinită în pro
porție de 92,7 la sută ; va
loarea producției nete — 
95 la sută ; confecții 
textile — 93,9 la sută.
„Faptul că din cele 14 for
mații de lucru numai două 
4 A și 7A, au depășit sar

rile de energie și menține
rea unor deficiențe de or
din gospodăresc au condus 
la nerealizarea producției 
nete valorice cu 75,8 mi
lioane lei și a producției 
marfă cu 39 milioane lei, 

I.M. Lonea

Redresarea producție^ 
sarcina prioritara în 

activitatea co.ectivo^m
la pierderi în sumă de 23 
milioane lei în loc de be
neficii.

Dînd expresie afirmării 
principiilor aytoconduce- 
rii și autogestiunii munci
torești, în analiza critica 
și autocritică a neîmplini- 
rilor și cauzelor care le-au 
determinat, participanții 
la discuții — Iosif Clam- 
ba, Cornel Țîr, loan Co- 
jocariu, Victor Apostu, Ion 

s-a spus în context, din 
acest motiv, an de an, 
planul punerilor în func
țiune fie că nu poate fi 
integral respectat, fie că 
in execuția unor obiecti
ve se înregistrează caren
țe în ceea ce privește e- 
ficiența investițiilor.

Pentru valorificarea re
surselor existente în plan 

1 " ' i -■■■

I.C.M.M. Petroșani

Contribuție sporită !a realizarea 
obiectivelor miniere

organizatoric, cu accent 
critic (mai puțin autocri
tic !). vorbitorii au. făcut 
referiri concrete la cau
zele care conduc încă, la 
folosirea incompletă a 
timpului de lucru dispo
nibil : greutăți în apro
vizionarea cu materiale, 
participarea în măsură 
redusă la realizările fizi
ce a utilajelor și mecanis
melor din dotarea bogată 
a șantierelor și stației de 
utilaj și transport a în
treprinderii, nefolosirea

cinile de producție, — a- 
răta inginerul Vasile Chi- 
riac — se datorează defec
țiunilor repetate la mașinile 
de cusut, slabei aprovizio
nări cu materii prime, 
cît și indisciplinei mani
festate în procesul de pro
ducție, concretizată în -ab
sențe nemotivate, întîrzieri, 
întreruperi nejustificate a

Întreprinderea de cordecții Vulcan

le lucrului cum este cazul 
muncitoarelor Maria Marin, 
Otilia Buroagă, Elisabeta 
Gănceanu, Alexandra Roș
ea, Elisabeta Panțîru, Ma
riana Muller, Elisabeta 
Ciurtea, Lucreția Ciurar, 
Elisabeta Ardeleanu și al
tele". Față de aceste nea
junsuri va trebui ca orga
nizația de partid, sindicat, 
U.T.C. să intervină mai 
prompt, punînd în discuția 
colectivului pe cei certați 
cu disciplina muncii.

Culcear, Vaier Săceanu, 
Martin Borșa, Teodor Cio- 
roianu, Voicu Pricop, Ca
rol Bogy, Gheorghe Feier, 
și alții — și-au manifestat 
hotărîrea de a îmbunătăți 

munca în toate comparti
mentele, de a redresa grab
nic extracția în vederea 
îndeplinirii planului în a- 
cest ultim trimestru și vi
itorul an. îmbunătățirea 
activității productive sub 
toate aspectele este impu
să cu atît mai mult de 
sarcinile mobilizatoare ce-i 
revin colectivului în -inul 
1982 ; realizarea unui vo

generalizată a acordului 
global. Cei care au 
luat cuvîntul au fă
cut referiri speciale la 
nivelul redus al pro
ductivității muncii care 
s-a realizat pînă acum la 
toate șantierele, tocmai 
datorită acestor neajun
suri. Din nou, s-a reliefat 
că măsurile preconizate 

pentru ridicarea gradului 
de pregătire profesiona
lă a personalului munci
tor, pentru materializarea 
programului propriu de 
calificare în meserii de 
bază — zidari, dulgheri, 
instalatori etc. — nu s-au 
concretizat în întregime.

O bună parte dintre 
participanții la dezbateri 
— Constantin Dincă, Du
mitru Chirculescu, Gheor
ghe Chelaru, Adrian Be- 
jan, Carol Ridzi, Constan
tin Lupulescu, Gheorghe

Confecționera Victoria E- 
ne propunea să se întă
rească asistența tehnică în 
schimbul II. „Mai cu sea
mă acum, cînd preluăm 
noile modele, este necesar 
un ajutor mai concret din 
partea cadrelor tehnice".

Preocupată de îmbună
tățirea. calității produselor, 
de creșterea eficienței e- 
conomice, confecționera A

dela Matei arăta „Trebu
ie să înlăturăm opinia gre
șită din întreprindere că 
seria zero trebuie să o 
facă tehnologul și normato- 
rul ! Cînd se introduce un 
model nou să se studieze 
documentația tehnică în 
amănunțime, nu să se cons
tate greșeli cînd produsul 
a intrat în faza de finisaj, 
cum a fost cazul celor 
aproape 10 000 fuste care 
au trebuit descusute și re- 
confecționate. Avem C.T.C. 
care trebuie să verifice 
producția pe faze" propu- 

lum de producție mai 
mare cu 30 000 tone de 
cărbune. S-a relevat în a- 
dUnare că pentru prelua
rea și realizarea sporuri
lor de producție există 
creată baza tehnice-mate- 
rială; este asigurată linie 
de front, s-a realizat pro
gramul lucrărilor de pre
gătiri obținîndu-se o de
pășire de 1328' ml, în cele 
nouă luni din acest an; s-a 
trecut cu producția secto
rului IV pe fluxul de ben
zi, pe magistrala de trans
port de la orizontul 400 ; 
de aceleași Maunătă-țiri 
vor beneficia în luna a- 
ceasta sectorul III, iar în 
noiembrie sectorul II; în 
1982 vor fi fimAizate lu
crările de concentrare a 
producției pe noul flux 
de pe magistrala 400 și 
.pentru sectorul V.

Insurtndu-și sarcinile 
celui de-al doilea an al 
cincinalului. reprezentan
ții arner '■ ■ ■nuncii au fă
cut în . ■ I : . ! ,t : : ' ,r>
aumeiruuSA u L „.xcn pen

Antonie, Oswald Helbra.., 
loan Vărăseț, ionel Ca
zan — s-au referit la- ce
rința întăririi disciplinei 
sub toate formele. S-a 
cerut conducerilor tehni
ce, organizațiilor de par
tid, de sindicat și l'.l'.C. 
din întreprindere și șan
tiere sa acționeze mult 
mai ferm pentru sanc
ționarea abaterilor repe
tate și, în același timp, 
prin promovarea de ini
țiative noi sau prin ge
neralizarea celor care 
s-au dovedit deja via: ile 
și eficiente să determine 
alinierea personalului 
muncitor nou încadrat. în
deosebi a tinerilor, la e- 
xigențele și pretențiile 
activității din șantiere a- 
le disciplinei muncitoreș
ti. toate acestea în scopul 
propus — valorificarea in
tegrală a tuturor capaci
tăților interne la realiza
rea în termen a obiecti
velor miniere de suprafa
ță impuse de creșterea, 
producției de cărbune in 
Valea Jiului.

Anton HOFFMAN 

nînd ca toți controlorii de 
calitate să fie retribuițl 
după realizările formați-, 
ilor de lucru cît și urgen
tarea deschiderii magazi
nului pentru prezen .area 
și desfacerea propriilor pro
duse.

Reprezentanții oameni
lor muncii, cît și delegații 
din partea centralei de re
sort (Constantin Frtițilă) 
și a M.I.U. (Edit lonescu), 
au criticat activitatea ne
corespunzătoare a compar
timentului de aproviziona
re și desfacere care dețin 
stocuri de materie primă 
și produse finite (20000 
fuste executate în 1980 și 
nelivrate datorită res
pectării termenului de con
tract !!). Spiritul de exi
gență față de lipsurile ca
re s-au manifestat în cele 
9 luni ale anului în activi
tatea economică, pr.,pune
rile făcute de oamenii mun
cii constituie premise pen
tru realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan, p- 1982 
și condiții de creștere a 
eficienței economice.

Teodor ARVINTE

tru îmbogățirea prog rainu- 
mului unic de măstn i poli* 
tico-ORganizatorice și teh* 
nico-economice menite să 
materialeze în realizări 
bune noile cifre del 
plan. Se vizează fel isi* 
rea eficientă a dotări: teh* 
nice, mai buna organizare 
a producției și muncii îrt 
abatajele frontale de mare 
capacitate cu complex- ne* 
canizate astfel incit pro* 
ducția lunară realizată să 
crească cel puțin la 10 000 
de tone, pe seama uno», 
viteze de avansări mai
mari și a un -i produi tivi* 
tați a muncii înalte. Prio* 
riiare vou fi în preocupă* 
rile colectivului imbună* 
tățirea călită: ii cărbune* 
iui. sprijinirea brig /ilor* 
miniere înc-ît toate să-și 
realizeze plenul și an ;aja* 
montele, completarea și 
stabilizarea forței de mun* 
că, îmbunătățirea struc* 
turii efectivului și crește* 
rea numărului, de posturi 
la fronturile de „lucru di* 
rect productive, întărirea 
ordinii și disciplin ■

I .8.,—jkN
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Vizita de prietenie a delegației
Marii Adunări Naționale a R.S.R.

în Polonia
VARȘOVIA — Trimisul 

Agerpixs. uheorghe Cioba- 
nu, transmite :

Delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii So
cialiste România, condusă 
de tovarășul Petru Enache, 
membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
.vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, care întreprin
de o ■ i/i'.ă oficială de prie
tenie in Polonia, a avut, 
marți, o întîlnire la sediul 
parlamentului polonez cu 
Stanislaw Gucwa, mareșa
lul Seimului, cu alti mem
bri ai conducerii forului 
legislativ suprem polonez, 
feti președinții unor comi
sii ale Seimului, cu depu- 
tați.

Proiecte de măsuri social-ecouomice
în R. P.

\ ARȘOVIA 13 (Ager- 
pres). — După cum infor
mează agenția PAP, Prezi
diul guvernului R. P. Po
lone a examinat proiectele 
de măsuri pentru frinarea 
procesului de adîncire a 
crizei social-economice, ale 
cărei urmări, mai ales în 
domeniul aprovizionării, 
sînt puternic resimțite de 
popor. S-a apreciat că des
fășurarea și hotărîrile re
centului congres al sindi
catului „Solidaritatea" fac 
ca actuala situație să de
vină și mai alarmantă. Si
tuația țării este agravată 
de greutățile existente in 
domeniul asigurării econo
miei naționale cu mijloa
cele valutare necesare. Im
portul de bunuri alimenta
re, materii prime și mate
rialele necesare pentru 
continuarea producției in
dustriale depinde în mă
sură hotărîtoare de obține
rea unei stabilități politi
ce, altfel Polonia, zgudui-

în cadrul convorbirilor 
desfășurate cu acest pri
lej s-a făcut o informare 
reciproc i asupra preocu
părilor și activității celor 
două parlamente, fiind e- 
vidențiate cu satisfacție 
bunele relații de prietenie 

și colaborare dintre Româ
nia și Polonia, dorința co
mună a celor două părți 
de a lărgi și diversifica 
conlucrarea bilaterală în 
interesul și spre binele 
celor două țari și popoare.

în aceeași zi, parlamen
tarii români au fost oaspe
ții colectivului de oameni 
ai muncii de la fabrica 
„M. Kasprzak" din Varșo
via.

Polonă
tă de conflicte, va înceta 
să mai fie un partener co
mercial, un cooperant cre
dibil, relevă PAP.

Prezidiul guvernului a 
subliniat că normalizarea 
situației politice constituie 
cheia folosirii posibilități
lor economice de care dis
pune Polonia, o condiție 
a satisfacerii cerințelor 
populației și mai ales de 
preîntîmpinare a dificultă
ților din sezonul de iarnă.

Prezidiul guvernului a 
examinat, de asemenea, 
modalitățile de lărgire a 
participării la conducere, 
de bizuire mai fermă a 
autorităților pe toate for
țele patriotice care se pro
nunță pentru socialism, 
măsurile de ocrotire de 
către stat a intereselor 
populației, mai ales a ce
lei cu condiții grele de 
trai, precum și alte pro
bleme legate de aprovizio
narea cetățenilor.

O.N.U.

Raportul Comitetului consultativ pentru 
Anul international al tineretului

NAȚIUNILE UNITE 13 
(Agerpres). — Corespon
dență de la Romulus Că- 
plescu : La ONU a fost dat 
publicității și a fost pre
zentat oficial membrilor 
Comitetului pentru proble
mele sociale, umanitare și 
culturale al Adunării Ge
nerale raportul Comitetu
lui consultativ pentru 
Anul internațional al ti
neretului, a cărui pre
ședinție o deține reprezen
tantul României, tovarășul 
Nicu Ceaușescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., membru al 
delegației române la actu
ala sesiune.

Prezentînd acest raport, 
secretarul general adjunct 
al ONU pentru problemele 
economice și sociale in
ternaționale, Jean Ripert, 
a declarat că pentru Na
țiunile Unite constituie un 
motiv de profundă satis
facție rezultatele rodnice 
ale primei sesiuni a Comi
tetului consultativ, care 
a avut loc în această 
primăvară la Viena.

După cum se știe, Comi
tetul consultativ, organ in-

Vizita delegației U.l
CARACAS 13 (Agerpres). 

— Delegația Uniunii Ti
neretului Comunist con
dusă de tovarășul Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., care și-a început 
vizita oficială în Venezue
la, s-a întîlnit cu Teodoro 
Petkoff, președintele parti-

EGIPT__
Referendum in vederea 

președinte al
CAIRO 13 (Agerpres). — 

în Republica Arabă Egipt 
a avut loc marți referen
dumul in vederea desem
nării noului președinte al 
țării, ca urmare a încetă
rii din viață a lui Moha
med Anwar El Sadat.

Pentru funcția supremă 
in stat a candidat Husni 
Mubarak, vicepreședinte al

o ® ® 

terguvernamental compus 
din reprezentanții a 24 
state membre, a elaborat, 
cu acest prilej, proiectul 
unui program de măsuri și 
activități în vederea mar
cării, în 1985, a Anului 
internațional al tineretului 
— amplă și complexă ma
nifestare, care are la bază 
o inițiativă românească și 
care urmează să se desfă
șoare sub generoasa devi
ză „Participare, dezvoltare, 
pace".

în marea majoritate a 
prevederilor acestui docu
ment se regăsesc, într-o 
formă sau alta, propuneri 
ale țării noastre. Faptul 
că ele au fost validate de 
Comitetul consultativ con
stituie o largă și edifica
toare recunoaștere a jus
teței concepției României, 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind rolul și 
locul tinerei generații în 
lumea actuală, aportul de
cisiv care îi revine în fă
urirea unui viitor .de pace 
și prosperitate al omeni
rii.

'.C. in Venezuela
dului Mișcarea Pentru So
cialism (MAS), și alți 
membri ai conducerii na
ționale a partidului. Cu a- 
cest prilej au fost sublinia
te bunele relații statornici
te între P.C.R. și MAS, 
între organizațiile de tine
ret.

desemnării noului 
țării
Republicii, prim-ministru 
al guvernului, — desemnat 
candidat unic de către 
Adunarea Poporului (parla
mentul).

Rezultatele referendu
mului — precizează a- 
genția MEN — urmează 
să fie anunțate miercuri, 
în cadrul unei sesiuni spe
ciale a Adunării Poporului.

TV

FILME
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PETROȘANI — 7 No
iembrie: Febra aurului; 
Republica: încă o dată 
la Veneția ; Unirea ; 
Totul este dragoste ; 
Mesaj din spațiu.

PETRILA i Pe urmele 
tigrului.

LONEA : Dreptate
pentru toți.

ANINOASA : Cursă
furtunoasă.

VULCAN — Lucea
fărul : Contrabandiștii 
din Rajgrad ; Muncito
resc : Șapte zile din ia
nuarie.

LUPENI — Cultural . 
Secretul casetofonului ; 
Muncitoresc; Divina
Emma.

URICANI : Micuța
floare Hua,

Mica publicitate
ȘCOALA SPORTIVA

PETROȘANI încadrează
temporar zidari pensio
nari. Informații la secre
tariatul școlii zilnic între 
orele 8—15 telefon 42833.

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele To- 
panou Theophile, elibera
tă de Institutul de mine 
Petroșani. Se declară nulă. 
(889)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bor- 
hină Petru, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se de
clară nulă. (890)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bekesi 
Arpad, eliberată de I.M. 
Dîlja. Se declară nulă. (891)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Suciu 
Iosif, eliberată de I.M. Lu- 
peni. Se declară nulă. (892)

ANUNȚ DB

ACEEAȘI neștearsă amintire din partea fiicei 
Victorița Ilațegan la împlinirea a 6 săptămîni de cînd 
ne-a părăsit fulgerător

ALSTANEI LENUȚA
Nu te vom uita niciodată.
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16,00 Telex.
16,05 Telc.școală.
17,00 Fotbal: Steaua -t 

Dinamo (divizia 
A). Transmisiune 

directă de la Bucu
rești, în pauză — 
Tragerea prono- 
expres.

18.50 1001 ele seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea eco

nomică,
19.50 Universul femei

lor.
20.25 Telecineinateca i 

Ciclul „Mari ac-
r tori". „Trenul".

Producție a studio
urilor franceze.
Premieră pe țară.

21,45 Oamenii de știin
ță si pacea.

22,00 Concert de muzică 
românească sus
ținut de corul

Radioteleviziunii 
române.

22,20 Telejurnal.

I
I

!

I 
I I I I
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I
I
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PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popa 
Gheorghe, eliberată de Spi
talul Petrila. Se declară 
nulă. (893)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Șotin- 
gă Crăciun, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se de
clară nulă. (895)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Haran- 
gozo loan, eliberată de 
I.R.I.U.M. Petroșani. Se 
declară nulă. (896)

PIERDUT în coridorul 
institutului parter sau 
strada institutului zona 
blocurilor o mănușă nylon 
— dreapta culoarea roz. 
Adresați Șomlo Elisabeta, 
Petroșani, strada Horea, 
nr. 20/2. Recompensă 100 
de lei. (897)
FAMILIE

Fotba!, divizia C

Evoluție bună, rezudat favorabil
MINERUL ANINOASA 

— AUTOMECANICA ME
DIAȘ 1—0 (1—0). Cele
două puncte prețioase oo- 
ținute in deplasare la Pa- 
roșeni au aclus un val de 
speranță în tabăra supor
terilor aninoseni care au 
ținut să fie prezenți în 
Bumăr mare și la întîlni- 
rea cu Automecanica Me
diaș spre a-și susține fa- 
voriții. Jucătorii din Ani
noasa, într-o formulă dife
rită de cea din etapa l> e- 
cută, respectiv cu Bogliea- 
nu — Gheorghe, Dob> es
eu, Pocșan, Radu — Dumi- 
traș, Tudor — Dosza, Al- 
mășan, Lixandru, Vasian 
și-au dominat partenerii 
de întrecere, dar nu au 
reușit nici de acea.stă da- 
tă să concretizeze propor
țional cu situațiile de gol 
create datorită, pe de o 
parte, opoziției hotărîte a 
fotbaliștilor din Mediaș, 
care au folosiț în defensi
vă linii succesive barind 
în acest fel pătrunderile 
spre poarta lui Tulea, iar 
pe de altă parte ratărilor 
celor care au acționat în 
această partidă în atacul 
Minerului (Dosza, Lixan
dru, Almășan, Vasian și 
după pauză Hădărean). In 
prima repriză a meciului, 
după o tatonare care a 
durat aproape un sfert de 
oră, aninosenii intră în 
ritmul lor obișnuit și în

cep să construiască tot mai 
frecvente și destul de pe
riculoase atacuri la poarta 
oaspeților, dar cele două 
virfuri Lixandru și Almă
șan (pentru prima oară în 
tandem) nu și-au sincroni
zat decît de puține ori in
tențiile așa incit tabela de 
marcaj nu se modifică de
cît spre finalul primei 
părți, mai precis în mi
nutul 40 cînd în urma u- 
nei combinații între Dosza 
și Almășan, acesta trimite 
mingea spre partea stingă, 
la Vasian, care venit din 
spate, înscrie : T—0. După 
pauză gazdele joacă din 
ce în ce mai bine, atacă 
mai mult și mai variat, 
formația adversă însă s-a 
dovedit și pe acest parcurs 
decisă și lucidă, compo- 
nenții ei luptînd pentru 
fiecare minge. în formația 
antrenată de Gh. Anisie și 
Gh. Cosma se văd bine la 
această oră acumulările, 
ele, sîntem siguri, vor duce 
neîntîrziat la saltul aștep
tat. Din lotul valoros pe 
care-1 au la dispoziție cei 
doi tehnicieni pot și tre
buie să realizes» un 
unsprezece omogen în care 
să se cristalizeze o coeziune 
care să-și arate roadele în 
teren, în așa fel îneît Mi
nerul Aninoasa să repre
zinte un factor activ în 
campionatul diviziei C.

Teodor TRIFA

MINERUL TELIUC — 
PREPARATORUL PETRI
LA 0—1. Pe un teren bine 
îngrijit, cele două comba
tante au oferit spectatori
lor un meci interesant. 
Startul a fost de partea 
oaspeților care în min. 4, 
datorită unui mijloc con
structiv format din Buium 
și Siminiciuc și un atac 
tînăr și viguros sînt pe 
punctul de a deschide sco
rul prin Kertesz II dar 
portarul Vințan reține cu 
dificultate. Suita de atacuri 
bine organizate, prin pase 
precise și derutante, cînd 
pe extreme cînd pe mij
loc, face ca apărarea gaz
delor să fie mereu depă
șită. La un asemenea atac

MINERUL URICANI — 
PARÎNGL'L LONEA 0—0. 
Seria victoriilor echipei lo
cale a fost întreruptă du
minică îfT mod neașteptat 
de către jucătorii de la 
poalele Parîngului, care au 
obținut un punct pe tere
nul echipei din Uricani.

Am fi nedrepți dacă 
am spune că echipa din 
Uricani nu ar fi meritat 
victoria. Ea a dominat tot 
timpul, dar jocul prea 
lent, precipitările atacanți- 
lor în fața porții adverse 
precum și excelenta formă 
a portarului Popescu au fă-

Campionatul județean de fotbal 

Victorie în deplasare
rapida extremă Urziceanu, 
trage de la 10 metri peste 
poartă. Dar și gazdele ri
postează in min. 30 prin 
atacantul Vințan care pă
trunde in careul oaspeților, 
driblează și pe portarul 
Bețivu, trage plasat dar... 
apare Lițoiu și scoate min
gea de pe linia porții. Cei 
ce construiesc mai multe 
atacuri sint tot oaspeții 
care trec în minutele 40-42 
pe lingă deschiderea sco
rului.

Repriza secundă începe 
în nota de dominare a 
gazdelor și în minutele 50 
și 54 șuturile trase de Ta- 
tulici și Chiparca sînt opri
te de către portarul Beți
vu. în continuare, mai lu- 

Dominare sterilă
cut să nu se înscrie nici 
un gol, deși ocazii au fost 
cu duiumul. Le consem
năm doar pe cele din mi
nutele 2 și 3 cînd Băltaru 
trimite din poziții favora
bile pe lingă poartă. în 
minutul 15 asistăm la o lo
vitură liberă indirectă din 
interiorul careului de 6 m 
ratată de gazde. în minu
tele 22, '25 și 28 se ratează 
alte bune ocazii ale gazde
lor de a deschide scorul, 
în min. 60 se înregistrează 
primul șut al oaspeților la 
poartă. Apoi în min. 70 și 
82 Ghițan, un junior ta- 

cizi în atac, oaspeții for
țează victoria și în minu
tele 60-70 șuturile expedi
ate de Buium și Stepanek 
sînt reținute cu mare di
ficultate de portarul gaz
delor. Rezultat al acestui 
presing, în min. 80 Ker
tesz II primește o pasă de 
la Ghib, depășește apăra
rea și înscrie nestingherit 
aducînd victoria echipei 
sale și meciul se termină 
cu scorul de 0—1 în favoa
rea preparatorilor.

A condus bine arbitrul 
Nicolae Sereș la centru, 
ajutat de tușierii Pavel 
Cătană și Cornel Muntea- 
nu din Orăștie.

Vasile BELDIE 

lentat și Fiță dau emoții 
tribunei prin contraatacu
rile lor periculoase. Minu
tele trec, gazdele se arun
că în atac cu tot efectivul, 
se înregistrează noi șuturi 
la poartă, cornere unul 
după altul, dar fără nici 
un rezultat Astfel că sco
rul a rămas alb.

La juniori 2—1 pentru 
gazde.

A arbitrat foarte bine N. 
Capră la centru și C. Pur- 
dea și E. Canija la tușă.

Ilie COANDREȘ, 
Uricani

© I OTBAL, divizia B :
C. F. R. Timișoara — Mi
nerul Lupeni 2—0. „Cupa 
R.S.R. ■ ; Explormin Deva 
— Minerul Lupeni 1—2. 
Diviza C : Vitrometan Me
diaș — Minerul Vulcan 
1—0, Minerul Certej — 
Minerul Paroșeni 2—0. Re
publican de juniori : Jiul

Breviar
Petroșani — Minerul Lu
peni 1—0. Campionatul ju
dețean : Avîntul Hațeg — 
C. F. R. Petroșani 4—1, Mi
nerul Uricani — Parîngul 
Lonea 0—0, Minerul Teliuc 
— Preparatorul Petrila 
0—1. Campionatul munici
pal : Autobuzul — Mine
rul Dîlja 7—6, Spital Pe
troșani — Minerul Live- 
zeni 3—7. © HANDBAL,
republican juniori : C.S.Ș. 
Petroșani — C.S.Ș. Timi
șoara 14—13. • POPICE, 
divizia A : Progresul Ora
dea — Jiul Petrila 5234— 
4 877, • TENIS DE MA
SA .diviza A (F): C.S.Ș. 
Rîmnicu Vîlcea — C.S.Ș.- 
C. F. R. Petroșani 5—1 și 
3—5.

Staicu BALOI
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