
Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Partidu
lui Comunist Român, miercuri 18 no
iembrie, a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv, ocupindu-se 
de modul in care se desfășoară activita
tea de Îndeplinire a prevederilor Planu
lui de stat pe anul în curs, a constatat, 
alături de realizările remarcabile obținu
te de oamenii muncii din industrie, o 
serie de neajunsuri și rămineri in urmă 
serioase intr-un număr de ramuri. A fost 
criticată cu deosebire situația din dome
niul industriei extractive — la cărbune 
și petrol — unde nu s-au folosit toate 
capacitățile și mijloacele si nu s-a asi
gurat îndeplinirea planuiui, ceea ce pro
voacă daune serioase economiei noastre 
naționale, îngreunează situația balanței 
energetice. Au fost apreciate, de aseme
nea. negativ o serie de aspecte ale acti
vității din domeniul industriei metalur
gice și industriei chimice. Comitetul Poli
tic Executiv a indicat să se ia măsurile 
cele mai ferme pentru lichidarea lipsu
rilor și răminerilor in urmă in îndeplini
rea planului pe acest an, pentru mobili
zarea tuturor resurselor și a forțelor de 
muncă in direcția realizării integrale a 
sarcinilor de producție in toate ramurile 
industriale de către toate ministerele, 
centralele si întreprinderile. în această 
direcție trebuie să-și concentreze efortu
rile organizațiile și organele de partid, 
organele autoconducerii muncitorești, or
ganizațiile sindicale și de tineret, toate 
organismele componente ale Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, toate 
colectivele de oameni ai muncii. De felul 
cum se acționează pentru îndeplinirea
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sarcinilor dc plan depinde realizarea ho- 
tărîrilor Congresului al X 11-lea, punerea 
unor temelii trainice noului cincinal, rea
lizarea Programului stabilit de partid 
pentru ridicarea nivelului de trai al în
tregului popor.

Comitetul Politic Executiv a examinat, 
de asemenea, modul in care se desfășoară 
campania agricolă, strîngerea și depozita
rea ultimelor cantități de produse existen
te pe cimp, încheierea arăturilor și semă
natului, livrarea produselor de către uni
tățile agricole pentru constituirea fondului 
central. Criticînd unele rămineri în urmă 
existente într-o serie de județe in desfă
șurarea lucrărilor agricole de toamnă, ca 
și manifestarea unor atitudini negative 
din partea unor organe si organizații de 
partid și de stat în raportarea recoltelor 
obținpte. Comitetul Politic Executiv a 
indicat să se ia cele mai energice măsuri 
pentru accelerarea activității in agricul
tură si predarea produselor Ia fondul de 
stat în concordanță cu obligațiile legale, 
cu rezultatele reale obținute în toate ju
dețele țării. In acest sens, s-a stabilit să 
se constituie colective de activiști care 
sa se deplaseze pe teren pentru a con
trola, îndruma și sprijini concret înde
plinirea corespunzătoare a sarcinilor tra
sate de conducerea partidului.

Comitetul Politic Executiv s-a ocupat de 
asemenea de modul în care se duc la în
deplinire măsurile stabilite de conducerea 
partidului privind întărirea autoconduce
rii și autoaorovizionării teritoriale, asi
gurarea produselor agroalimentare nece
sare consumului populației. S-a indicat să 
se acționeze în continuare cu toată ener
gia si perseverența pentru aplicarea în

LContinuare in p.ia a 4 a
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MODUCȚff îî PRODUCTTl/TTÂȚT 
te DOTARE TEHNICE

Creativitatea colectivului 
in slujba moda nizării tehnologiilor și adaptării 

utilajelor la condițile concrete de zăcămint
Extinderea mecaniză

rii complexe — cel mai 
important mijloc actual 
de modernizare a mineri
tului Văii Jiului — este o 
sarcină, o obligație pen
tru toate colectivele mi
niere pentru a asigura 
valorificarea deplină a 
dotării avansate de care 
se dispune.

La I.M. Lupeni, în a- 
cest domeniu, rod al u- 
nor eforturi proprii, în 
colaborare cu specialiș
tii din Vale, s-a reușit in 
ultimul timp aplicarea u- 
nor soluții tehnice noi 
care au conclus fie la îm
bunătățirea parametrilor 
utilajelor din dotare, fie 
la asigurarea extinderii 
lor în zone de exploata
re pînă atunci inadecvate.

în domeniul susține
rilor mecanizate, au fost 
modernizate din mers, in 
perioada de demontare— 
renionțare; complexele 
de tip SMA-2 din pri- 
■ma generație. Acestora, 
le-am înlocuit elementele 
constatate în practică 
drept necorespunzătoare 
cu elemente noi, asemă
nătoare complexelor SMA- 
2 din generația a doua, a 
căror eficiențâ- a fost do
vedită deja — tălpi rigi

de, sistem de ripare îm
bunătățit, mărirea nu
mărului de bolțuri pentru 
a evita deformarea la sar
cini ridicate etc. în ulti
ma perioadă, două com
plexe mecanizate cu ast
fel de îmbunătățiri au 
fost repuse în . funcțiune 
în panouri noi de exploa
tare, unul la sectorul III, 
iar altul la sectorul VI. 
Modificările au fost e- 
fectuate în subteran, în 
perioada dintre dezechi- 
parea vechiului panou și 
transportul susținerii me
canizate la noul loc de 
muncă. Apreciez, mai a- 
les modul in care s-a or
ganizat această acțiune 
la sectorul III al minei.

Pentru a putea efectua 
tăierea mecanică în une
le abataje dotate cu 
complexe de susținere de 
timp KM. în condițiile 
de gabarit și intercalații 
sterile din stratele 8—9 
și felia 111 din stratul 5, 
blocul V, am operat mo
dificări la combinele KȘ— 
1 KG, „imbătrînite teh- 
nic“3 a căror arie de 
funcționare, înaintea îm
bunătățirilor, era restrîn- 
să. Modificările organu
lui tăietor au avut în ve
dere reducerea vitezei

periferice și utilizarea 
unui nou tip de cuțite. Ca 
urmare, am extins gama 
de grosimi in care putem 
mecaniza tăierea, în pa
ralel obținînd reducerea 
consumului de cuțite. Da
torită acestor «modificări, 
la tăierea a .1000 tone de 
cărbune — înlocuim a- 
cum 1—3 cuțite, față de 
40—50 bucăți în situația 
veche. în același dome
niu, al tăierii, a fost a- 
daptată combina 1K—101 
pentru grosimi de strate 
de 0.7—1,4 -metri (felia 
a IIl-a a straiului 5 din 
blocul II, sectorul III). 
Dispozitivul de tăiere al 
combinei a fost modifi
cat — de la tăiere radia- 
lă s-a trecut la tăiere 
tangențială prin cuțite eu 
autoascuțire. Zilnic la a- 
ceastă combină erau 
schimbate trei pătrimi din 
totalul cuțitelor radiate ; 
acum, este necesară doar 
săptămînal schimbarea u- 
nei doimi. Este evident

Jug. Titus COSTACHE, 
director adjunct 

electromecanic, I.M. Lupeni

(Continuare In pap a 2-a

Unanimă hotărîre de acțiune j 
pentru pace, securitate 

și colaborare in Europa, in lume | 
VOM CONTRIBUI CU FORTE SPORITE LA î 

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A ȚĂRII
La mina Vulcan, colecti- 

1 vul sectorului de investiții 
; a terminat de citva timp a-
• dincirea puțului nr. 8 Pro- 
i cop, o lucrare importantă

pentru dezvoltarea minei. 
Doresc sa consemnez că in- 
țelegind necesitatea lucră
rii. brigăzile conduse de 
Gheorghe Buță și Dumitru 
Petrec, echipa condusă de 
Dumitru Popa și muncitorii 
din cadrul personalului e- 
lectromecanic, conduși de 
Nicolae Bojincă și Vaier 
Magda s-au mobilizat și 
au raportat realizarea aces
tui obiectiv cu un trimestru 

ș inainte de termen.
: De ce amintesc toatg

acestea ? Pentru a scoate 
in evidență, printr-un e- 
xemplu aparent minor, o 
atitudine majoră. In vioțo 

i economico-socială a Româ- 
‘ niei socialiste întilnim mul- 
ț te exemple de acest fel, 
; cind colectivități din între

prinderi răspund cu abne-
■ gație, cu înaltă conștiință 
; muncitorească chemării de
■ a contribui la dezvoltarea
• societății noastre socialis- 
: te. Dorința de a acționa 
; pentru dezvoltare este spe- 
; cifică poporului nostru ca

re, sub conducerea parti-
■; dului, o obținut cuceriri

impresionante in opera 
construcției socialiste, tste 
firesc, în acest context, ca 
oamenii muncii de pe în
treg cuprinsul țării iși ex
primă hotaruea de a apăra 
ceea ce au realizat, prin 
muncă și luptă, de a îm
bogăți cuceririle revoluțio
nare, de a contribui la în
tărirea economică' a țării 
susținînd pe această cale 
întreaga politică externă, de 
pace și colaborare, promo
vata de partidul și stalub- 
nostru.

Minerii sectorului de in
vestiții de la I.M. Vulcan 
sint unanimi in hotărirea de 
a acționa pentru apărarea 
păcii, pentru dezvoltarea 
continua a societății noas
tre socialiste. Avem in fața 
o altă lucrare impotlanta 
asupra căreia ne concen
trăm atenția : magistrala
de transport de la orizon
tul 360 care va străbate 
blocurile IV—VI, concepută 
in cadrul măsurilor de pre
gătire a viitoarelor capaci
tăți de extincție. Vrem ca 
și această lucrare să o rea
lizăm inainte de termen.

Ing. Iulian FILIP, 
șeful sectorului de investiții 

al i.M. Vulcan

Brigada condusă dc 
maistrul Iiie Amorări- 
ței de la I.M. Uricani 
a ajuns cunoscută ca 
fiind unu dintre cele 
mai omogene și destoi
nice formații de lucru, 
obținînd rezultate foar
te bune în exploatarea 
celui mai mare com
plex mecanizat din Va
lea Jiului cu care este 
echipat abatajul unde 
iși desfășoară activ, fe
tea.

Foto: Șt. NEMECSEK

PE AGENDA SINDICATELOR

Asigurarea condițiilor de muncă și sociale 
în perioada iernii

I’unînd in dezbatere pro
blematica majora pe care 
o aduce în actualitate ve
nirea iernii, plenara Con
siliului municipal al sin
dicatelor a pornit de la 
cerințele ce trebuie satis
făcute pentru ca activita
tea productivă să se des
fășoare normal și <u re
zultate bune in toate uni
tățile econtjmice din Valea 
Jiului, pentru crearea u- 
nor condiții corespunză
toare de,muncă in vederea 
îndeplinirii planului, la toți 
indicatorii, in această pe
rioadă. Pe același plan 
înalt al cerințelor se si
tuează și condițiile sociale 
ce se cer asigurate oame

nilor muncii în sfera pro- 
rli.r. tiei, in cartiere și uni
tăți..- social-culturale pen. 
tiu ca activitatea politi- 
■ o-c ducativă, toate acțiuni
le destinate petrecerii tim
pului lib&r .să decurgă ne
stingherit, eficient.

Cum se prezentau, la ora 
bilanțului făcut in plenară, 
pregătirile de iarnă ? Tră- 
gîndu-se învățăminte din 
anii trecuți, la majoritatea 
unităților economice și so- 
cial-culturale din Valea Jiu
lui, sindicatele, împreună 
cu consiliile oamenilor 
muncii, au vegheat ca în 
toate compartimentele de 
activitate să se materiali
zeze neabătut programele

de măsuri prevăzute, sa 
fie finalizate la termenele 
stabilite lucrările aferente. 
Consemn ,m in acest sens 
afă-ecierile făcute cu privi
re la preocupările, încunu
nate de rezultate bune, in 
efectuarea pregătirilor de 
iarnă, pe care le-au avut 
conducerile colective de 
la minele Petrila, Lunea, 
Vulcan. Bârbăteni, de la 
I.C.M.M., I.G.C.L., Baza
de aprovizionare Petroșani 
și altele. Acționîndu-se cu 
spirit de răspundere, la 
majoritatea întreprinderi
lor miniere s-a asigurat 
stocul necesar de materia
le — lemn de mină, che

restea, plasă metalică, bol- 
țari de mină, ciment, nisip 
— care acoperă necesarul 
procesului de producție 
din subteran pe o perioa
dă de cel puțin 30—120 de 
zile. Fără a mai detalia, 
sint de asemenea de men
ționat măsurile întreprin
se în unitățile miniere pen
tru asigurarea ventilației, 
a aerului comprimat, ali
mentării cu energie elec
trică a mașinilor și utila
jelor din subteran, iar pen_

i. bAlAn

(Ctuimuare in pag. a l-o
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Apărăm pacaa, apărăm dreptul 
tuturor copiilor la învățătură

Sintem și noi, elevii 
și cadrele didactice de la 
Școala generală nr. 6 din 
Lupeni, pătrunși de în
semnătatea deosebită a 
strălucitei inițiative de 
pace a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, și susținem 
eu convingere poziția î- 
naintată a României so
cialiste în privința dez
armării și lichidării foca
relor de încordare și con
flict, în instaurarea unui 
climat de destindere în 
relațiile internaționale, 
în întregul conținut al 
Apelului F.D.LLS. ne re
găsim propriile noastre 
aspirații, expresia voinței 
noastre de a trăi și învă
ța intr-o lume curată, fă
ră amenințarea războa
ielor, o lume a prieteniei 
și colaborării între po
poare. Această lume nu 
poate fi definită decît 
pi intr-un singur cuvînt

„PARÎHGMAX '81“ 
o interesantă expoziție 

filatelică
Acesta este titlul expozi

ției de maximafilie recent des
chisă in holul Casei de cul
tură din Petroșani. Pentru 
prima oară cercul filatelic 
,,Minerul" din localitate orga
nizează o asemenea expo
ziție, de ilustrate maxime. 
Ce înseamnă maximafilia ne 
explică însuși catalogul ex
poziției — ,,o ramură com
plexă și modernă a filateliei, 
cu evident caracter poștal, 
care îmbină colecționarea 
simultană a mărcilor 'poștale 
(filatelie), cărților ilustrate 
poștale (cartofilie) și a ștam
pilelor poștale (macrofilie), 
după anumite reguli de 
concordanță intre elemente
le componente".

lată, așadar, un mănunchi 
de trei ramuri și o pasiune 
pentru frumos, a unor oa
meni cu dragoste pentru va
lorile cunoașterii. Așa cum ne 
informa tovarășul Nicolae 
Popon, președintele comisiei 
pentru organizare, „expozi
ția cuprinde un mare număr 
de ilustrate maxime, prove
nite de la șaisprezece co
lecționari din Petroșani, Deva 
și Hunedoara. Privită ca o 
pasionantă întrecere intre 

— I’ACEA. Poporul nos
tru a dovedit întotdeauna 
în fața istoriei vocația sa 
de pace și vedem cu toții 
fermitatea cu care se pro
nunță în aceste zile pen
tru apărarea unui drept 
fundamental al omenirii.

Știm că, în multe țări, 
milioane de copii sînt 
lipsiți de hrană, de con
dițiile materiale minime 
pentru învățătură. In timp 
ce starea de înapoiere 
continuă să se mențină, 
cheltuielile pentru înar
mare capătă proporții de 
neînchipuit. Sintem îm
potriva acestor ..cheltu
ieli aberante, sintem pen
tru dreptul tuturor copi
ilor la învățătură. și al 
tuturor popoarelor la 
cultură și civilizație.

Alexandru STELESCU. 
directorul Școlii generale 

nr. 6 Lupeni

colecționarii de frumos, sub 
egida generoasă a Festiva
lului național „Cintarea 
Romăniei", expoziția este pri
ma de acest gen in Valea 
Jiului, fiind organizată in 
colaborare cu Asociația vînă- 
torilor și pescarilor sportivi, 
filiala Petroșani".

Numărul mare de partici- 
panți la vernisajul expoziției, 
care a avut loc duminică, a 
demonstrat încă o dată a- 
precierea de care se bucură 
maximafilia atit din partea 
unor colecționari tineri, în
cepători, cit și din partea ce
lor cunoscuți in țară și pes
te hotare. Luiza Almășan, 
Tiberiu Svoboda, Georgeta 
Hirean, Istvan Kiss, Luminița 
Iriniei și alții din Petroșani 
sînt doar cîteva nume care 
se impun printr-un evident e- 
fort de colecționare și clasi
ficare, dînd unitate întregu
lui material în care au așe
zat pasiunea lor constantă 
pentru valorile artistice. Ex
poziția se constituie in ace.as- 
tă idee, intr-un remarcabil 
act de cultură și de cunoaș
tere a zonei în care trăim și 
ne desfășurăm activitatea.

Valeriu COANDRĂȘ

Creaiivitatsa colectivului
Urmare din pag. I)

că am obținut o creștere 
a productivității muncii — 
pe de o parte prin înlocui
rea tăierii prin pușcare cu 
tăierea mecanică, iar pe 
de alta prin reducerea tim
pilor auxiliari (schimba
rea de cuțite) in operațiile 
din abataj. Prin soluțiile 
noi aplicate în domeniul 
tăierii am reintrodus in 
circuitul tehnologic com
bine mai vechi din dotare, 
lărgind gama de grosimi în 
care tăierea se execută me
canizat, am obținut redu
ceri de costuri prin dimi
nuarea consumurilor de 
cuțite, a crescut productivi
tatea muncii.

Tot în abatajele mecani
zate, col mai recent în cel 
din panoul 3, sectorul I, 
am introdus transportoare 
TR-6 îmbunătățite con- 
ceptiv. în principiu, au fost 
majorate elementele de re
zistență din îmbinările 
jgheaburilor transporta-

Imagine din magaz-i- 
nul nr. 2 mercerie — 
galanterie din Petro
șani.
Fota: Șl. NEMEț >EK 

.'Urmare lin pao l)

tru bunul mers al activi
tății de la suprafață au 
fost revizuite -și puse la 
punct mijloacele de, trans
port, refăcută izolația te
raselor clădirilor ' adminis
trative și atelierelor, veri
ficate centralele termice 
și instalațiile de încălzire. 
La depozite și magazii s-au 
asigurat căile de acces și 
în cuprinsul incintelor, au 
fost inventariate și comple
tate mijloacele ele inter
venție operativă în caz de 
înzăpezire. Asemenea mă
suri au fost luate și la șan
tierele de construcții, la 
unitățile de industrie ușoa
ră. comerț, transport în 
comun etc. Nu a fost ne
glijată nici însil uzarea pro
duselor agroalimentare pen
tru consumurile colective 
și aprovizionarea populației, 
nici pregătirea pentru iar
nă a cantinelor, băilor și 
vestiarelor de la întreprin
derile miniere și alte uni
tăți, a cabanelor forestiere, 
căminelor de nefamiliști, a 
cluburilor, caselor de cul
tură și altor edificii social, 
culturale menite să stea la 
dispoziția oamenilor mun
cii pentru petrecerea tim
pului liber.

în spirit critic și autocri- 

rului, i'ar pentru a se eli
mina posibilitățile de ru- 

.perc a lanțului um adoptat 
un sistem utilizat deja mai 
demult la I.M. Lupeni — 
au toîn tinderea hidraulică 
a lanțului.

Se cuvine precizat nu
mele conducătorilor și co
ordonatorilor formațiilor 
de frunte ale minei care 
au contribuit la materiali
zarea, alături de brigăzile 
de mineri, a ideilor tehnice 
amintite. Modificarea sus- 
'ținerilor se efectuează în 
subteran — în camerele de 
demontare și modernizare 
din sectoarele III și VI, și 
în atelierul subteran spe
cial amenajat al sectarului 
IV — de cele două echipe' 
service conduse de Ale
xandru Polgar și Gheorghe 
Roșu, coordonarea fiind a- 
Șigurată de maistrul Nico
lae Precup. Modificările 
la combine sînt realizate

Oameni care înnabilează
; E.ristă puține „punc- 
■. te cheie" ale procesului 
: ele înnobilare a cărbune- 
i lui de la prepara, ia din

Petrila în care să nu se 
; facă simțită clin plin con- 
; tribuția efectivă a brigă- 
: zii conduse de Anton 
; Ceșca. Dacă acolo unde 
î se descarcă cărbunele ex- 
; tras din adîncurile mi-
■ nelor Lonea și Dilja ins- 
: talațiile funcționează ne- 
ț întrerupt, merite în a- 
: ceasta direcție aii harnicii 
j și inimoșii băieți conduși
■ de comunistul Anton Ceș- 
: ca. Dacă întregul: flux 
: tehnologic la operația de 
; separare a cărbunelui 
: merge „ceas" înseamnă 
: că și aici intervin cu

promptitudine și com pe- 
:: tență membrii echipei lui 
î Anton Ceșca. De fapt 

aici iși dă întîlnire căr
bunele extras de minerii 

i de la lonea și Dîlia, cu 
cel de la mina Petrila.

tic, cbmbativ, plenara a 
analizat neîmplinirile și 
neajunsurile ce există încă
— la ora cînd măsurile din 
program și lucrările trebu
iau finalizate în totalitate
— în domeniul pregătirilor 
de iarnă. S-a criticat fap
tul că unele programe de 

Asigurarea condițiilor 
de muncă și sociale

pregătiri au fost întocmite 
formal, necuprinzînd ter
mene și responsabilități 
precise, iar totodată ne- 
fîind urmărite — cazul în
treprinderilor miniere Dîl- 
ja și Vulcan, preparațiilor 
Coroești si Lupeni, 
I.R.I.U.M.P., I.A.C.C.V.J. 
etc — nu au putut consti
tui instrumente reale de 
lucru, din care cauză obiec
tivele prevăzute să fie rea
lizate în întîmpinarea ier
nii, pentru crearea unor 
condiții de muncă și socia
le corespunzătoare, au 
rămas nefinalizate. La mi
nele Dilja și Vulcan nu 
s-a făcut stoc de rezervă 
de pămînt pentru buraj, la 

în noua secție de l.mbine, 
dotată corespunzător, de 
echipa iui Anton Duban — 
lăcătuș specialist, sub co
ordonarea maistrului Petru 
Bugheș. Echipa condusă de 
Dănilă Matei, împreună cu 
maistrul Nicolae Sîrb se 
ocupă de îmbunătățirea 
sistemelor hidraulice, iar 
modernizările in construc
ția metalică a susținerilor 
mecanizate le execută e- 
chipa condusă de Ioan Jurj 
și maistrul Vasile Racolța. 
întreaga activitate la care 
ne referim este urmărită 
îndeaproape și dirijată de 
specialiști ai minei, care au 
în vedere permanent, in 
paralel cu preocupările de 
cunoaștere teoretică a nou
tăților tehnice din lume 
legate de aspectele mențio
nate, să traducă in prac
tică fiecare nouă idee uti
lă pentru a fi valorificată 
la condițiile concrete ale 
minei Lupeni.

I n c e p î n d din 
locul în care cărbunele 
trece prin primul proces 
tehnologic de preparai e 
și pină la punctul în 
care agregatele de la în
cărcare varsă ritmic în 
vagoanele de cale ferată 
aurul negru spălat și pri
menit, priceperea și dă
ruirea acestor oameni se 
fac simțite în mod preg
nant. Ori de cîte ori este 
nevoie, întreaga briga
dă, ca un singur om, pu
ne umărul la remedierea 
oricărei defecțiuni ce pe
riclitează producția. In 
asemenea situații se lu
crează multe ore în șir 
după terminarea șutului.

Preparația din petrila 
aniversează o jumătate de 
secol de cind spală și în
nobilează cărbunele ex
tras din adîncuri. Ea s-a 
dezvoltat și modernizat 
continuu, dar niciodată 
ca în ritmul impetuos din 

preparația Coroești nu s-a 
finalizat izolarea împotri
va înghețului a conductei 
de apă industrială, iar 
încălzirea la secția nouă 
de flotație de la preparația 
Lupeni»nu este rezolvată 
decît în proporție de 38 la 
sută, problemă insuficient 

soluționată și. la spălătorie. 
Neajunsuri mari in ce pri
vește asigurarea încălzirii 
halelor — determinate de 
neonorarea contractelor de 
către furnizorul de echi
pamente pentru mărirea 
capacității centralei termi
ce — sînt la I.U.M.P., iar 
la I.R.I.U.M.P. nu este 

•asigurat decît pe jumătate 
stocul de cărbune pentru 
centralele termice. La o 
serie din aceste deficiențe 
s-au referit președinții co
mitetelor de sindicat pre
cum și alți factori — Mi
hai Pintea, Angelica Ma
nea, Gheorghe Iliminiuc, 
Iosif Guran, Stelian Coro- 
bea, Aurel Angheluș, Ilie 
Diaconu, Oliviu Florea,

Este nevoie de... 
invitație ? !

Am amintit au-seuri 
de amnezia celor, care 

ru.m.md de ridicarea am- 
baiajelur din unitățile 
cțmșrciale, N rareori 
am consemnat ud.vârâ
te și... nedorite n . ...uri 
în materie. "Recent .un a- 
vut ocazia să mai con
semnam unul : de cite- 
va j iptămîni la unita
tea ' nr. 256 Alimentara 
din cartierul Rotogol, 
in podul unității așteap
tă „tratarea cu mai mult 
interes" circa lOilti de 
saci de iuti. I.I’.R.A. Lu
peni, care trebuie să-i 
„ridice*, nu aude și nu 
vede ! îi anunțăm, pe 
această cale, pe tova
rășii în cauză că ase
menea recorduri nu se 
omolo .hează și nici nu 
se... premiază. Aștepta
rea nu-și are deci r- stul.

Robert TAVIAN 

ultimii ani. S-a dezvoltat 
preparația, au crescut și 
și-au îmbogățit cunoștin
țele și oamenii. .>'i p. in
tre aceștia se nu mă a și 
Anton Ceșca imp e tna 
eu ortacii lui Ioan C'oz- 
man .Iosif Maiercsak, 
Petru Spmțan, Vasile 
Catrina. Ionel Neag și 
Gheorghe Fono. Ei au sa
tisfacția că începînd de 
la un simplu șurub și 
pină la montarea unor 
noi instalații concepute 
de muncitori, tehnicieni 
și ingineri din prepara- 
ție, o bună parte din ope
rațiile principale au tost 
realizate de ei. Și acest 
fapt dă o mare satisfac
ție, satisfacția datoriei 
împlinite cu toată respon
sabilitatea.

Emilian DOBOȘ, 
preparația Petrila

Ion Stane iu și alții — care 
au f .cut propuneri și au 
venit cu solicitări de mă
suri pentru eliminarea 

- neajunsurilor și grăbirea 
finalizării pregătirilor de 
iarnă. Dezbaterile plena
rei s-au axat insistent pe 
necesitatea recuperării ră. 
minerilor în urmă ce exis
tă în ceea ce privește pregă
tirile pe șantierele construc
țiilor de locuințe unde nu 
s-a asigurat baza lehnico- 
materială a fronturilor de 
lucru pe perioada iernii, 
precum și pe șantierul de 
termbfieare a Văii Jiului, 
unde sînt neterminate lu
crările de izolații la con
ducte, de construcții-mon- 
taj la un număr de puncte 
termice. Dacă nu au făcut-o 
cu fermitate in timpul ve
rii, sindicate ca cele de 
la minele Vulcan. Lupeni 
și Anmoasa au obligația de 
a acționa energic pentru 
impulsionarea și grabnica 
terminare a unor impor
tante lucrări de reparații, 
renovări și reamenajări la 
cluburi șt alte așezăminte 
de cultură astfel ca activi
tatea productivă și mani
festările cultural-educati
ve să se desfășoare în con
diții corespunzătoare în 
perioada de iarnă.

@ JOIA TINERETULUI. 
I Pentru astăzi se anunță 

o variată gamă de mani- 
! testări la Casa de cultură 

a sindicatelor din 
ișani.

rînd, 
membrilor brigăzii 

' țifice în rîndul . oamenilor 
I muncii de la S.T.R.A. pen- 
I tru a dialoga pe teme de 
I politică internă și externă 

a partidului și statului nos- 
V tru. De asemenea, vor fi

Petro-
Reține, în primul 

atenția deplasarea 
știin-

abordate probleme privind 
circulația rutieră și edu
cația, sanitară a conducă
torilor auto. La sediul a- 
șezămîntului cultural este 
programată, în această sea
ră, tradiționala „Joie a 
tineretului", cu care prilej, 
ca preambul al serii dis
tractive, vor fi abordate 
aspecte ale educării prin 
muncă și pentru muncă a 
tinerei" generații.

@ GASTRONOMICA. în 
cadrul „Lunii preparate
lor .culinare", unitățile de 
alimentație publică din Pe
troșani și Petrila au orga-

nîzat numeroase expoziții 
de profil. Iată că, pentru 
mîine, se anunță o expozi
ție reprezentativă de pro
duse culinare, de cofetărie 
și patiserie, ce va fi găz
duită de complexul de a- 

,Mine- 
mu- 
ad- 

pro- 
mai 

și 
I.C.S.A.—

limentație publică „ 
rul" din reședința de 
nicipiu. Vor putea fi 
mirate și... consumate 
dusele realizate de cei 
buni bucătari, cofetari 
patiseri de la 
A.P.

@ CENACLU, 
mîine, sălile de 
minelor Lonea

Astăzi și 
apel ale 
și Vulcan,

volumele de reportaje „Jur
nal de uzină", „Punctul de 
topire" și respectiv volu
mul de poezie „Soarele de 
andezit".
• PENTRU REVELION, 

teraturii și păcii", cu care După repararea și igieni
zarea autoservirii și măce
lăriei din cadrul comple
xului alimentar nr. 42 din 
Petrila, meseriașii de la 
I.C.S.A.—A.P. și-au mutat 
locul de muncă la unitatea 
de alimentație 
„Cotnari", prima 
ce urmează a fi 
pentru petrecerea 
lionului.

liceele industriale din Pe
trila, Petroșani și Vulcan, în
treprinderea de tricotaje Pe
troșani și întreprindere^ 
de confecții Vulcan vor 
găzdui „Zilele închinate li-

prilej membrii cenaclului 
literar „Panait Istrati" din 
Valea Jiului vor susține 
expuneri despre operele li
terare românești dedicate 
păcii. în cadrul acestor în- 
tîlniri cu cititorii; tinerii 
scriitori nunedoreni Vale
riu Bîrgău, Marin Negoiță 
și Eugen Evu voi* prezența 
noile lor apariții editoriale,

• INSIGNOGRAFIE. Co
lecționarii de insigne din 
municipiul nostru pot să-și 
completeze colecțiile cu 
noile ' insigne și brelocuri 
ale I.R.I.U.M.P., cabanei 
Bufa din Retezat, realizate 
în’ condiții 
Monetăria 
București.

excelente 
statului

de 
din

publică 
din cele 
pregătite 

Reve-

Kubrică
Ion

realizată
VULPE

de
a

I

vă



JOI 19 NOIEMBRIE 1B31

L: j- -U£» =$£1

,,SÂ MUNCIM Șl SĂ TRĂIM ÎN CHIP COMUNIST
( 1

Genea’ogia vredniciei
iAlielea Ioan III 

vii săi nu mai au 
de pi ezcntui e, ii 
tă Valea ; de un 
veac, mereu in 
întrecerii soi 
anul acesta a> 
Revelionul cu mult înain
te de vreme, da. i punem 
in balanță depășirea pla
nului pe ze e luni — plus 
13 475 de tone ele cărbu
ne, eu sarcina lunară 
circa 5500 de tone. 
fost ortac de-<i! lui. 
sif Clamba, „l-am 
ajutor miner", >n 
sește cu mîndrie for,’inte
rul, și-a ajuns „profeso
rul", brigada lui a reali
zat intr-un abataj eani<'- 
ră un plus de 6 847 de 
tone pînă la 1 noiembrie 

mai 
de

i oria- 
n eroic 

știe loa- 
sfert de 
fruntea 

icialisie. Ș: 
iu săi bătui ii

de 
l'n 
lo

ri i>tt t
.‘uri-

Dar a auzit cineva, 
departe de Lonea, 
Mindruț ?

— Care Mindruț ? 
treabă Ilv 
tarul con; 
tid pe mina, 
care i-a finul locul 
Miclea. cit a fost in 
cediu '! .Suit 
celălalt Jiate 
colac pilim on 
toți trei sint la 
Or poate Gheorghe, 
la sectorul XU ?

Da, știam de „clanul 
Mindruț", alcătuit ' din 
vrednici mineri, „școliți" 
in brigăzile lui Miclea și 
Clamba, mă interesa însă 
cel de-al cincilea frate, 
Petru, de puțină vreme, 
promovat ca șef de briga
dă. Zifze Petru cu tonul 
lui mucalit, cind iși adu
ce aminte de hotărîrca 
conducerii minei :

— într-o zi, brigăiii lui 
Clamba i s a încredințat 
un alt loc de muncă, mult 
mai greu, toată lumea fi- 

ortacii 
rts. Și 

mine 
in ce
pe ntru

in-
Puclucel, secre- 
etului de par- 

Grigore, cel
lui 

con- 
.S’au 
A’i-

a joșt
i Va sile ? 

al lor.
Fiindcă 
Miclea. 

do

că-l cunoșteam
Hotării ea 

mutei fusese 
chibzuită, discuțiile cu 
membrii comitetului de 
partid, cu conducerea 
sectorului IV se soldaseră 
cu această concluzie. Or
tacii lui Clamba vor mer
ge. pe stratul 
clinăre, la mai 
abatajul lor 
Petru Mindruț,
du se astfel o.nouă briga
dă cu oameni din sector, 
din alte părți.

bine... 
condu t 

insă I

V. pe in- 
grell; în 
t’U rănii ne 

alcătuin-

Bărbați care onorează 
titlul de miner

— La început, de ce să 
no spun, recunoaște Pe
tru, a fost greu. Un șei 
de schimb, Nicolae 
drei, venea de la 
altul, Gheorghe 
de la Negrea, 
Stan de la Golea, 
și Petru Toth. 
ța'. însă de la 
care și el 
la Miclea 
ci primul lucru pe 
t.eblie să-l pui la 
îi.:.r-o brigadă este 

nea sufletească, 
acționeze ea toți 
unul. Și i-am 
pe'ceilalți să-l

An- 
Pantea, 

Moșie 
Nicolae 
la fel

Am învă- 
Clamba, 

a învățat de 
și de la alții, 

’ care 
punct 

coe- 
Unul 

și toți 
îmbiat 

„imite" 
srlul de brigadă. Ve

Meseria
realizările

Moseiorii lalukîi
Unul dintre colecli 

vele fruntașe ale I.l'.M. 
I etroșani este cel al 
atelierului de forjă. 
Aici se confecționează 
o largă și variată gamă 
de subansamble ale 
complexelor mecaniza
te și modernelor 
sini miniere aflate 
fabricația de serie, 
imagine șeful de briga
dă forjori Constantin 
Turtoi, verifică dimen
siunile -unui pinion ai 
transportorului l'R-3, 
prelucrat de forjorii Mi
hai Secrieru și Arpad 
loja.

la sută și un plus de 
cărbune de 169 de tone 
E drept, mai puțin decît' 
celebrii lor predecesori, 
dar acest plus atestă că 
ortacii sint pe drumul 
bun. Omogenizarea de
plină a unui colectiv nu 
>e petrece cit ai bate din 
palme. Șeful de brigadă, 
un om tinăr. are 34 de 
ani, din care 12 in subte
ran, a înțeles insă, de la 
„profesorul" său Clam
ba, ca nu c nevoie nea
părat să dărîml munții 
cu pieptul, ci că buna 
organizai e a. locului de 
muncă, spiritul de echipă 
constituie condițiile de 
bază pentru ea un colec
tiv să reușească să se a- 
firme. să se achite cu 
succes da sarcinile încre
dințate. De acest adevăr 
s au convins, intr-un răs
timp scurt ortacii comu
nistului Petru .Mindruț și 
primele rezultate 
confirmat. Adevăr 
care întro veritabilă școa
lă a vredniciei minerești, 
cei mai buni șefi de bri
gadă de la Lonea și 
celelalte mine ale 
Jiului îl împărtășesc 
tocilor lor, ca pe o dem
nă moștenire genealogi
că a breslei lor. Petru 
Mindruț și ortacii săi sînt 
doar la început de drum. 
Au ambiția, ca nu peste 
multă vreme, să se mă
soare, de la egal la egal, 
cu profesorii lor. mai ti
les cu Clamba. Cu Mi
clea mai puțin, fiindcă 
decanul de vîrstă al 
haierilor de la mina 
nea va ieși în pensie 
te cinci luni, dar îi 
lua locul, și sperăm 
aceleași performanțe, 
Griqore Mindruț, 
vreun alt șef de schimb. 
Căci predarea „ștafetei" 
se face ca într-o adevăra-

I anii’ie.
Ion VULPE

l-au
pe 1

brâțarâ de aur 
o carata în plus

In atelierul mecanic al 
minei Livezeni, noiembi.e 
1981. E ora 6,10 și strungu
rile iși deapănă zumzetul. 
Un tinăr aparent firav, dar 
extrem de iute in mișcări, 
ne reține atenția ; dă de lu
cru, inmineoză schițe, ges
ticulează larg. Ne apropiem 
și...

I

utilajelor și subansam- 
blelor din subteran. Numai 
enumerate, aceste lucrări 
dau de gîndit. Dar să le 
execuți ! Și, iată că se poa
te. Cum ? , “
tați ; unu — 
temeinică a 
lor meseriei, 
gerea clară

șode bine unuia „cu arma
ta nefăcută'' (așa spunea 
el), copilul-meserie are o 
sumedenie de calificări : 
conducător auto, mecanic 
auto, lăcătuș, tinichigiu și 
cite și mai cite. Cu diplo
mă. „Dacă vreți vi îe-oduc 
să le vedeți, am numai 9 
și 10". L-am crezut pe cu- 
vint, moi ales că și colegii 
săi de muncă ii cunosc ap
titudinile. Nu știm de ce 
ne-cim oprit tocmai ' asu
pra lui Gheorghe Androne, 
pentru că de fapt, ca 
mai sint mulți alți i 
riași : Dumitru 
Arcadie Stoico,
Isvoreanu,
le conduse 
Sever Para 
torovici. .

Oricum, colectivul a- 
telierului are cu ce 
se rr.indri. împlini-: 

rile vorbesc de la sine. Ele 
sînt o realitate, întăresc o 
convingere de netăgăduit 
- aceea că la orice loc de 
muncă, pe ogor, pe apă 
sau pe uscat, in mină sau 
la catedră, în uzine, abso-, 
lut peste tot, meseria esle 
brățară de aur, iar rezul
tatele obținute, cunoscînd-o 
și iubind-o, constituie o ca
rată in plus la brățara a- 
ceasta.

trei 
s-au

*

ind convinsă că 
nu se vor face de 
s-au descurcat. Pe 
m-au lăsat singur 
chiul abataj. Cică,

a
ii 

Bc- 
re- 
un

tind
ea re 

colectivul 
rînduri-

Mircea BUJORESCU

cu 1 200 000 lei.

uși 
că 

in
să .

plan i fi - 
i sută. In tri- 
angajamentul 

de meseriași ti

na

șă

Ro- 
Pe

sarcinilor. 
introducerea 
sarcinile 

pe primele 
a!e. anului 
lucrări in valoare

r el
mese- ț

Gheorghe, 1 
Nicolae t 

cei din echipe- | 
de loan Moșu, I 
sau Cornel To- i

■să
ca 
și 
pe 
deți dv, în „cameră" nu 
mai contează vîrsta. Dim
potrivă, cel cu experien
ță site căni trebuie să se 
muncească mai bine, cel 
tinăr acționează in schimb 
mai repede. Dacă expe
riența eu vigoarea 
dau mina, înseamnă 
iese lucru fain. De la 
ceput. așa i-am făcut 
gîndcască și pe cei tineri, 
pe Cu merite, pe Mihai 
Bud, ne Oancea, pe toți 
ceilalți .

După prima lună de 
muncă, brigada raporta 

productivitate de 106.7

1 cunoscusem acum 
cițiva ani pe Mihai 
Bacinschi, la Fabrica 

de produse lactate. Era lă
cătuș. Acum, aici, la Live- 
zeni e maistru. Să fi tre
cut așa de mult timp ? Și 
chiar dacă așa ar fi, el 
lucrase cu alte utilaje la 
F.P.L. ; aici totul e, desigur, 
mai complicat, utilajele mi
niere sint mai dive: se, mai 
greoaie, mai complexe. Dar 
meseria e meserie...

ihai Bacinschi, 
rul comunist 
conduce 

căruio-i dedicăm 
le de față are in subordi
ne 78 de muncitori : lăcă
tuși, strungari, forjori, scu
tieri, sudori, majoritatea ti
neri. Media de vîrstă pe 
atelier - sub 30 de ani. 
Aici complexitatea lucrărilor 
qp întreabă de virstă, iar 
meseria te trage de mîne- 
că dccă o trădezi. Repa
rații capitale, confecții me
talice, repararea stîlpilor 
hidraulici, a reductoarelor, 
prelucrări metalice la rece 
si la cald, servirea

„Două modcsli-
- o cunoaștere 

tuturor taine- 
, doi - înțelc- 
i a condiției 

noastre de proprietari și 
producători", ne spune Mi
hai Bacinschi. Ar mai fi de 
adăugat aplicarea acordu
lui colectiv, o inițiativă ca
re ține de cointeresarea fie
cărui muncitor pentru rea
lizarea sarcinilor. De cind 
cu introducerea acordu
lui, sarcinile se depășesc 
lunor — 
trimestre 
executat 
de peste 3 600 000 lei. dc- 
păsinau-se sarcina 
cată cu 33 la 
mestrul IV, ■
celor 78
neri este să-și depășească 
sarcinile
Pentru întreprindere și pen
tru ei, pentru economia 
țională.

in ..echipa-cheie" 
atelierului, cum 
spune Mihai 

cinschi, la reparații 
ductoare am cunoscut 
tinăr deosebit, Gheorghe 
Androne, sucevean, nefa- 
milist, 19 ani neîmpliriiți, 
blond, puțin vorbăreț, 
mid. Cu modestie, cum

Brigadierul Petru
Mindruț, alături de cî- 
țiva ortaci, la ieșirea 
din șut.

cl
asa 
sin-

Dintotdeauna Oamenii 
și-au respectat vîrsta. Cel 
mai tinăr îl saluta pe cel 
mai vîrstnic. Ii oferea în- 

. tîietate acolo unde trebuia 
sa o aibă, ajutor cind 
eesta avea nevoie. Că 
se întâmplă și astăzi 
tem cu toții convinși.

Așa că nu mi se pare un 
lucru ieșit din comun făp
tui că un elev a cedat lo- 
c,ul in autobuz unei persoa
ne mai în vîrstă. Este ce
va' firesc, așa trebuie să 
se întîmple.

Problema ar părea sim
plă, sigur dacă n-ar fi și 
unele cazuri distonante ca
re intrigă. Am asistat 
năzi la o discuție 
șeful sectorului și t 
mineri, de fapt o 
de muncă. O rep: 
litteram :

— Măi Pavele, voi 
ați făcut azi ?

tacn

1

De la firesc la... nefiresc

Urmările nefaste ale unui 
gest necugetat (I)

— îmi răscoliți amintiri 
dureroase, recunoaște 
dica M. din Vulcan, 
atunci o duceam greu cu 
soțul, bănuiam că am 
mă despart de el ; mi-am 
zis că nu are rost să 
chinuim un copil. Am 
cat.

Intr-adevăr, Rodica 
a traversat o situație grea. 
Cînd și-a dat seama că a 
rămas gravidă, și-a adus 
aminte de „sfaturile" unor 
femei cu care fusese inter
nată, cu ani în urmă, la 
ginecologie. A cumpănit 
mult, totuși certurile, „dis
cuțiile"... fizice au hotărît-o. 
Și-a provocat avort și ast
fel a ajuns, în stare de co
mă, la spital. Mulțumită 
îngrijirii medicilor, medi- 
camentației .administrate a 
fost salvată.

— Așa cum 
căsătoria noastră 
trămat. Regret 
făcută. Cit am 
spital și apoi 1 
vortivă a lăsat 
tru toată viața. Mama, ca- 
re-i de la țară, a crescut 
încă patru băieți, mi-a zis

că nu-s în toate mințile 
tind a aflat ce-am făcut. 
Puteam să mor sau să mă 
nenorocesc.

Oameni de omenie, pur
tătorii halatelor albe au 
vegheat zile și nopți la că- 
pătîiul unei femei. Trata
mentul și zilele de spitali
zare, în două unități me
dicale, au însumat mii de 
lei, bani din buzunarul sta- 
tului, care au contribuit la 
salvarea unei vieți ome
nești.

O viață a fost în pericol 
datorită unui moment 
nechibzuînță.

— Nu numai că n-aș 
încerca vreodată să-mi 
riclitez sănătatea, dar dacă 
vreo altă femeie mi-ar ce
re sfatul sau ..ajutorul14, 
m-aș strădui să-i demons
trez ce riscă, i-aș povesti 
despre alte femei, care, 
după zeci de tratamente și 
zadarnice spitalizări, nu 
vor mai reuși vreodată să 
aibă copii, urmași.

mai 
ris-dumneata sau altele care 

să ateste într-adevăr că e... 
„plin de carte".

Problema pe care am ri
dicat-o este destul de ele
mentară. Rezolvarea ei nu 
se bazează decît pe niște 
cunoștințe simple acumu
late dinaintea anilor 
liceu, pe niște sfaturi 
mite în familie de 
este imposibil să fii... 
sit. Pentru că acest
nu este absolut unic, fiind 
sigur că l-ați întîlnit 
dumneavoastră în 
colective. Aceâsta 
te convingerea de 
cu toate 
radicarea 
titudini.

M.

de 35 de ani, dar 
carte44 cum îi

— 30...
— Pe drai u', asta-i trea

bă ?! Nu sînteți buni de 
nimic 1

— Tu, de ce 
n-ai venit să 
transportăm 
bandajele de 
la orizontul...
Ss-a adre

sat unui miner cu părul a- 
proape cărunt.

_  71
— Vezi că pe tine 

sancționez, Aur de ! 
bagi mințile în cap ! 
ce n-ai... ?

— Eu...
— Nici un eu, ești

trln și nu' te duce mintea 
nici pînă la... .

Inginerul, a cărui vîrstă

te
Să-ți 

De

bâ-

nă trecea 
„plin de 
spuneau cei din sector, de
venise-din ce în ce mai 

dur in reflec
ții. Pentru el 
nu există alt
ceva decît 
„tu“ și - „mă14, 
indiferent de

vîrsta pe care o aveau cei 
din subordinea sa.

Momentul, pentru mine 
cel puțin, a fost deosebit 
de penibil. Pentru cei de 
față era ceva obișnuit. „De 
cind il știu, șeful lor de 
sector a fost tot atît de ,,a- 
propiat" cu ei.. Niciodată 
n-a folosit cuvinte de res
pect ca dumneavoastră,

de 
pri- 
care 
lip- 
caz

și 
unele 

întăreș- 
a lupta

forțele pentru e- 
unei as menea a-

bănuiam, 
s-a des- 

însă prostia 
suferit _în 
Manevra a- 
urmări pen-

de

mai
pe-

Val.

Scver NOIAN, 
cu sprijinul

It. C. PRISECARU
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modul cel mai judicios a 
hotăririlor adoptate, pen
tru lichidarea tuturor prac
ticilor negative manifes
tate în domeniul aprovi
zionării și asigurarea in 
bune condiții a satisfacerii 
cerințelor rationale de con
sum ale maselor.

Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat apoi mă
surile de pregătire a pla
nului și a bugetului de 
stat pe anul viitor. Apre
ciind că activitatea pentru 
pregătirea planului eco
nomic pe anul 1982, pentru 
asigurarea condițiilor în 
vederea îndeplinirii obiec
tivelor dezvoltării indus
triei și agriculturii, a tutu
ror ramurilor economiei na
ționale, aplicarea autocon
ducerii și autoaprovizio- 
nării teritoriale, buna a- 
provizionare a populației 
cu produsele agroalimen- 
tare presupune o largă 
dezbatere de masă și par
ticiparea nemijlocită a oa
menilor muncii la luarea 
deciziilor. Comitetul Poli
tic Executiv a recomandat 
ca problemele legate de 
planul pe 1982 să fie dez
bătute în primul rînd în 
organele centrale ale auto- 
conducerii muncitorești, 
în acest scop urinează să 
fie convocate plenare ale 
Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii și Con
siliului Național al Agri
culturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor în ziua de 23 
noiembrie, precum și ale

Consiliului N a ț i o n a 1 al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste și Orga
nizației Democrației și U- 
nității Socialiste in ziua de 
24 noiembrie 1981. Subli
niind rolul consiliilor 
populare județene, muni
cipale, orășenești și comu
nale, in activitatea de pre
gătire și realizare a obiec
tivelor dezvoltării econo
mice, în special in dome
niul agriculturii ca și in 
înfăptuirea autoconducerii 
și autoaprovizionării terito
riale, s-a stabilit, de ase
menea, ținerea sesiunii Ca
merei legislative a consili
ilor populare în ziua de 24 
noiembrie.

Comitetul Politic Execu
tiv a hotărît convocarea 
Plenarei C.C. al P.C.R., în 
zilele de miercuri 25 și joi 
26 noiembrie a.c., cu urmă
toarea ordine de zi :

1. Creșterea rolului or
ganelor și organizațiilor 
de partid, al comuniștilor 
în înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XlI-Iea al 
P.C.R., aplicarea fermă a 
noului mecanism economi- 
co-financiar, întărirea au
toconducerii muncitorești 
și autogestiunii, conduce
rea și organizarea, activită
ții economice și asigurarea 
autoaprovizionării terito
riale a populației.

2. Raportul cu privire la 
proiectul planului național 
unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a României pe 
anul 1982.

3. Raportul privind pro
iectul bugetului de stat pe 
anul 1982.

4. Programul privind au-*

toconducerea și autoapro- 
vizionarea teritorială pen
tru asigurarea populației 
cu produse agricole, ani
male și vegetale, pe perioa
da 1982—1985. Programul 
privind aprovizionarea
populației pe trimestrul 
IV/1981 și semestrul 1/ 
1982.

Comitetul Politic Execu
tiv a hotărît să se supună 
spre dezbaterea sesiunii 
Marii Adunări Naționale, 
ce urmează a fi convocată 
in zilele de 27—28 noiem
brie, proiectul de lege pen
tru adoptarea Pianului 
național unic de dezvoltare 
economico-socială a Repu
blicii Socialiste România 
pe anul 1982, proiectul de 
lege pentru adoptarea Pla
nului de dezvoltare a agri
culturii și industriei ali
mentare pe anul 1982, pro
iectul de lege pentru adop
tarea Bugetului de stat pe 
anul 1982. precum și alte 
proiecte de legi.

Comitetul Politic Execu
tiv a recomandat ca sarci
nile legate de îndeplinirea 
obiectivelor economice pe 
anul 1982, de dezvoltare a 
autoconducerii și autoa
provizionării teritoriale să 
fie dezbătute în plenare 
ale Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, 
Uniunii Tineretului Comu
nist, precum și ale Uniunii 
Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, 
Uniunii Centrale a Coope
rativelor Meșteșugărești și 
Uniunii Centrale a Coopera
ției de Consum, asigurîn- 
du-se luarea tuturor măsu
rilor necesare înfăptuirii

în cele mai bune condiții 
a tuturor prevederilor sta
bilite în plan, mobilizarea 
largă a energiilor, inițiati
vei și spiritului gospodă
resc al oamenilor muncii 
în îndeplinirea programu
lui partidului in toate ra
murile de activitate eco
nomică și socială.

★
în cadrul ședinței, tova

rășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat informări cu 
privire la vizitele oficiale 
întreprinse in țara noastră, 
de președintele Republicii 
Federale Germania, KarJ 
Carstens, împreună cu 
doamna Veronica Carstens, 
de tovarășul Serghei Krai- 
gher, președintele Prezi
diului Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, 
precum și despre vizita
oficială de prietenie pe
care a făcut-o in țara
noastră tovarășul Robert
Mugabe, președintele U- 
niunii Naționale Africane 
Zimbabwe — Frontul Pa
triotic, primul ministru al 
Republicii Zimbabwe.

Comitetul Politic Execu
tiv a stabilit măsuri pen
tru traducerea in viață a 
înțelegerilor convenite, a 
documentelor semnate cu 
prilejul acestor vizite, care 
asigură dezvoltarea relați
ilor de prietenie și colabo
rare dintre România și ță
rile respective.

O
Comitetul Politic Execu

tiv a soluționat, de aseme
nea, probleme ale activită
ții curente de partid și de 
stat.

Conferința generală a O.N.U. pentru 
Alimentație și Agricultură (F.A.O.)

ROMA 18 (Agerpres). La 
Roma s-au încheiat dez
baterile din plenul celei 
de-a XXI-a sesiuni a Con
ferinței generale a Organi
zației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și A- 
gricultură (F?.O), care se 
desfășoară în prezența re
prezentanților celor 152 de 
state membre, ai unor miș
cări de eliberare națională.

Timp de zece zile, par- 
ticipanții au dezbătut pro
bleme legate de situația a- 
limentației și agriculturii 
în lume, strategia interna
țională în acest domeniu 
pentru cel de-al III-lea de- 

’’ ceniu al dezvoltării (1980— 
', 1990), programul alimen

tar mondial ș.a.
■ Toți vorbitorii au apre

ciat că situația alimenta
ră în lume este azi măi 
precară ca oricînd în pe

rioada postbelica și că ie
șirea din impas trebuie să 
se facă pe baza realizării 
unui echilibru fntre volu
mul producției agricole și 
nevoile de consum în țări
le unde există un astfel de 
dezechilibru.

Expunînd concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, cu privi
re la căile de soluționare 
a marilor probleme care 
confruntă lumea contem
porană, șeful delegației ță_ 

. rii noastre, ambasadorul 
Ion Mărgineanu, a prezen
tat pe larg propunerile 
României de înghețare și, 
apoi,-reducere treptată a 
bugetelor militare în vede
rea creării de disponibili
tăți financiare necesare 
soluționării acestor pro
bleme.

SPORT ■ SPORT B

PE SCURT ® PE SCURT
PREȚURILE au crescut 

în Finlanda, în luna oc
tombrie, cu 11,3 la sută, în 
raport cu aceeași perioadă 
a anului trecut, s-a anun
țat oficial la Helsinki, po
trivit agenției Associated 
Press. în mod deosebit au 
sporit prețurile produselor 
alimentare, ale locuințelor, 
precum și tarifele unor ser
vicii publice.

ÎN PREZENT. în pose
sia cetățenilor particulari 
din Statele Unite ale Ame
rică se află peste 120 mi
lioane arme de foc de di
ferite tipuri — se arată îri- 
tr-un raport special elabo
rat de Ministerul american 
al Justiției. Potrivit date
lor din raport, numărul 
locuitorilor S.U.A. care de
țin puști și pistoale a 

ț crescut de aproape trei ori

în perioada 1968—1978. Do
cumentul arată că armele 
aflate legal sau ilegal la 
populație constituie o sursă 
importantă a sporirii cri
minalității în S.U.A.

LA LISABONA au de
venit cunoscute noi date 
care reflectă dificultățile 
economiei portugheze. Ast
fel, în primele zece- luni 
ale anului curent moneda 
națională, escudo, a fost 
devalorizată în proporție 
de 6,81 la sută, inflația va 
atinge la finele anului, 
potrivit aprecierii specia
liștilor, o rată de 25 la su
tă, iar deficitul balanței 
de plăți se va apropia de 
un total evaluat la 2 mi
liarde dolari.

HTQ 9,00
11,00

SPORT H
Fotbal, divizia A : „U‘* Cluj-Napoca — Jiul 3—1 (1—0)

Pretenții ultramodeste în deplasare
Primele minute ale par

tidei de pe „Municipalul" 
clujean lăsau să se între
vadă că gazdele vor avea 
probleme cu Jiul, studen
ții au descoperit destul de 
greu calea spre buturile 
lui Cavai, poate și pentru 
că Septimiu Cimpeanu, gol- 
geterul lor, se văzuse obli
gat să-l accepte în „escor
tă" pe Mircea Popa. Ba 
chiar, la un moment dat, 
după „sfertul academic-, 
raporturile casetei tehni
ce indicau egalitate depli
nă la cornere și șuturi (mai 
bine zis lipsa lor) spre 
poartă. Era, susțineau op
timiștii un semn că fotba
liștii din Vale încercau să 
recupereze punctul pierdut 
din clasamentul adevăru
lui, dar, în min. 38, o gre
șeala a întregului lor dis
pozitiv defensiv a îngăduit 
lui Albu să se infiltreze 
pe direcția pasuiui expe

diat în adîncinie de Boca, 
cel care cunoștea bine sis
temul de joc al adversari
lor, de pe vremea cînd co
cheta cu ideea transferului 
la Petroșani. Ajuns într-o 
poziție ideală, Albu n-a 
mai lăsat vreo speranță lui 
Cavai, deschizînd astfel 
scorul.

După pauză, pe fondul 
dominării. studențești, ata- 
canții Jiului au îndrăznit 
să se înscrie în curse pe
netrante spre poarta lui 
Lăzăreanu, după tentati
va eșuată a lui' Giuchici, 
Șumulanschi a reușit ega- 
larea, în prealabil exploa- 
tînd gafa fundașului cen
tral Pop (55). Starea de in
certitudine s-a prelungit 
pînă în min. 64, oaspeții 
s-au retras totuși prea 
devreme în terenul lor, stu
denții au cuprins astfel în 
combinații spații mai largi 
și profitind de replierea

tardivă a mijlocașilor ad- 
verși s-au detașat. La una 
din centrările spre poarta 
lui Cavai, Boca a intuit 
traiectoria balonului, pe 
care l-a catapultat apoi, 
din plonjon, în plasă. Pes
te alte 4 minute soarta par
tidei n-a mai fost pusă la 
îndoială. Experimentatul 
fundaș central Ciocan a 
expediat o degajare de 
peste 60 metri, cursa pen
tru balon a fost cîștigată 
de Cimpeanu, șutul său 
n-a mai putut fi parat de 
ultimul nostru apărător, 
căruia nu i se poate repro
șa că nu și-a făcut dato
ria.

Atîta vreme cît coechi
pierii săi acceptă din... 
principiu soarta învinșilor 
sau nutresc speranța unei 
întîmplări miraculoase, de 
cele mai multe ori calculul 
hîrtiei se adeverește... A- 
marele reflecții ale finalu

lui de comentariu se în
dreaptă deci împotriva op
ticii potrivit căreia nu in
tră în discuție rezultatele 
din terenurile străine. Or, 
partida de ieri readuce în 
atenție acum, cînd forma
ția din Vale a cantonat în 
preajma „lanternei roșii" 
și, multdiscutata sudură 
(necesară !) a dispozitive
lor echipei și contribuția 
fluctuantă a înaintașilor, 
în funcție de locul unde 
se desfășoară partida. în 
vreme ce pretențiile Jiului 
sînt mai mult decît mo
deste în deplasare, alte 
combatante, să luăm în sea
mă pe Dinamo și „U" Cra
iova, se înfruptă din punc
tele hărăzite de pronospor- 
ti.ști gazdelor, iar „Poli" 
Timișoara, chiar dacă a 
pierdut, a înscris două go
luri la Hunedoara...

Andrei APOSTOL

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Am o idee ; 
Republica : lancu Jia- 
nu haiducul ; Unirea ; 
Sint timid dar mă tra
tez.

PETRI LA : împușcă
turi la poliția secretă.

LONEA : Strada Ha- 
novra.

ANINOASA : Viu sau 
mort.

VULCAN - Luceafă
rul : Castelul din Car- 
pați ; Muncitoresc : A- 
larmă în nori.

LUPENI — Cultural.: 
Un șerif extraterestru.

URICANI : Circuit în
chis.

12,25

16,05
17,25
18,35
19,00
19,30

TV
Teleșcoală.
„Viului speranței"
— episodul 12 
Laureați ai Festi
valului „Maria Lă- 
tărețu".
Forum politico- 
ideologic.
R portaj pe glob. 
Viața culturală.
Desene animate. 
Telejurnal.
Actualitatea 
nomică.

' Documentele Con
gresului al XII-lea, 
program al dezvol
tării României so
cialiste.
Ora tineretului. 
Originea omului. 
Din cântecele și 
dansurile popoa-, 
relor.
Telejurnal.

eco- i

20,15
20,55
21,45

22,10

Spitalul municipal Petroșani
încadreazâ direct sau prin transfer

— fochiști încălziri centrale
— zugrav
— contabil
— statistician \
— funcționar administrativ
— șef serviciu aprovizionare transport.
Retribuția și condițiile de încadrare sînt 

cele prevăzute de Legile nr. 12/1971 si 
57/1974.

Relații suplimentare la biroul personal, 
telefon 41122, interior 116.

CETĂȚENI!
Predind sticlele și borcanele goale maga- 

zinelor alimentare și de legume-fruete
• la schimb
• contra marfă
@ sau numerar

contribuiți ia reintroducerea in circuitul eco
nomic a unor însemnate resurse materiale.

Mica publicitate
VÎND Skoda 120 L vizi

bilă 21 XI, după ora 15. 
Livezeni 77, telefon 41745. 
(1144)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Oprița 
loan, eliberată de Prepara- 
ția Coroesti. Se declară 
nulă. (1141)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Kosko- 
dar Ludovic, eliberată de 
I.M. Uricani. Se declară 
nulă. (1142)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Eugen 
Simion, eliberată- de I.M.

ANUNȚ DE

Lupeni. Se declară nulă. 
(IU3) .

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cioba
nii Gheorghe, eliberată de 
I.M. Aninoasa. Se detlară 
nulă. (1145)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Toma 
Gheorghe, eliberată de I.M. 
Lupeni. Se declară nulă. 
(1146)

PIERDUT legitim ație de 
serviciu pe numele Santo 
Augustin, eliberată de I.M. 

Dîlja. Se declară nulă. (1147)

FAMILIE

FAMILIILE Barbu și Marton anunță cu nestinsă 
durere în suflet că azi se împlinește un an de cînd 
destinul nemilos a răpit-o pentru totdeauna pe scum
pa și iubita noastră soră, mătușă și cumnată 

MAZARE ROZALIA (Dodo) 
lăsîndu-ne în veci nemîngîiați.

O lacrimă pe mormîntul trist și o floare pentru 
chipul Și sufletul ei drag. (1149)
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