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În lumina sarcinilor trasate de 
Comitetul Politic Executiv al C. C. al P. C. R.

O mai amplă mobilizare a tuturor 
colectivelor miniere pentru 

creșterea producției de cărbune

Plenara Consiliului National 
al Oamenilor Muncii

Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. în șe
dința de miercuri, 18 no- 
iemL->e, care a avut loc 
sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, a eviden
țiat in mod deosebit că și 
in industr'a extractivă nu 
s-au folosit toate capacită
țile și mijloacele și nu s-a 
asigurat îndeplinirea planu
lui, ceea ce provoacă dau

ne serioase economiei noas
tre naționale, ingreunează 
situația balanței energeti
ce. Aspra critică formulată 
reflectă situația realizării 
integrale a prevederilor de 
plan existentă la întreprin
derile miniere din Valeă 
Jiului, important centru car
bonifer ol țării, spre care 
iși indreaptă gindurile coc- 
seriile țării și toți cei ca
re au nevoie de cărbunele 
energetic extras din adin- 
cul minelor noasbe.

Care este stadiul înde
plinirii sarcinilor de plan 

.ale lunii noiembrie acum, 
ciad mai sint acar șapte 
zile lucrătoare pînă la în
cheierea lunii ? La nivelul 
intfeprinderilor miniere din 
Va'ISq Jiului, Combinatul 
a acumulat un minus de 
peste 76 000 tone de căr- 
Pune, cantitate atit de ma

ia termen 
șl da cablate

Asigurarea frontului da lucru 
pentru iarnă - o prob'emă 

la ordinea zilei pe șantierele

re incit, practic, în scurtul 
timp rămas pînă la sfîrșitul 
acestei luni nu mai poate 
fi recuperată. La înregistra
rea acestui minus cea mai 
de seamă contribuție o au, 
surprinzător, minerii celei 
mai mari și mai mecanizate 
întreprinderi miniere din 
Valea Jiului — Lupeniul — 
care, deși pînă acum și-a 
realizat sarcinile planifica
te lună de lună, in noiem
brie, la zi, au un minus ca
re se apropie de 20 000 
tone de cărbune, și încă de 
cărbune cocsificabil. Nici 
mina Bărbăteni, altă între
prindere producăoare de 
cărbune cocsificabil nu și-a 
onorat sarcinile acestei luni, 
la zi acumulind un minus 
de peste 4000 tone, minds 
important, deși pare mic, 
ținînd seama de producția 
medie zilnică planificată și 
realizată.

Minusuri importante nu 
au acumulat doar minele 
producătoare de cărbune 
cocsificabil, ci și cele pro
ducătoare de cărbune e- 
nergetic. Astfel întreprinderi 
miniere ca Aninoasa, Lo- 
nea și Petrila, au depășii 
prin restanțele inregisirate 
cu mult minusuri de cite 
10 000 tone de cărbune, mi
na Aninoasa depășind chiar 
14 000 de tone.

De fapt dintie toate în
treprinderile miniere ale 
Văii Jiului, doar Uricaniul 
putea raporta în diminea
ța zilei de luni, 23 noiem
brie, depășirea prevederilor 
de plan - plus 915 tone de 
cărbune cocsificabil.

O asemenea situație — 
cind mojoritatea întreprin
derilor miniere, cu 7 zile lu
crătoare înainte de înche
ierea lunii, nu au sarcinile 
ia zi realizate, trebuie să dea 
mult de gindit conducerilor 
colective atît de la nive
lul minelor cit și de la ni
velul CM V.J., organelor și 
organizațiilor de partid, 
sindicat și U.T.C., comitete
lor orășenești de partid 
care trebuie să acționeze 
cu toată energia și hotărî- 
rea pentru depășirea aces
tui moment dificil, pentru 
mobilizarea exemplara a 
fiecărui om al muncii la în
deplinirea sarcinilor ce-i 
revin pentru funcția ce o 
deține și pentru care este 
retribuit.

In lumina sarcinilor tra
sate de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. 
acum, mai mult ca oricînd, 
este necesară o mai amplă 
mobilizare a tuturor colecti
velor miniere pentru creș
terea producției de căr
bune.______________ 7

Brigada condusă de 
minerul Dumitru Perjii 
de la sectorul 111 al
I.M.  Livezeni se numă
ră printre formațiile cu 
bune rezultate. în ima
gine brigadierul alături 
de ortacii I’avel Szoloși 
și Gherasim Irina.

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, se. 

I cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, președintele 
Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, au început, 

I luni, 23 noiembrie, la Sala 
Palatului Republicii, lucră
rile Plenarei Consiliului
Național al Oamenilor
Muncii.

Participanții la plenară 
au întîmpinat cu vii aplau
ze, cu deosebită căldură so
sirea în sală a secretarului 
general al partidului, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Lucrările au fost deschi
se de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Plenara Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii 

și Gospodăririi Apelor
In conformitate cu re

comandările Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. luni a început la 
București, Plenara Consi
liului Național al Agricul
turii. Industriei Alimenta
re, Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor. La lucrări 
iau parte peste 1 000 de 
membri ca invitați, secre
tari cu probleme agrare ai 
comitetelor județene ale 
P.C.R. și Comitetului mu
nicipal București ai PtC.R.,

La propunerea Biroului 
Executiv al Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun
cii plenara a adoptat, în 
unanimitate, următoarea or. 
dine de zi :

1. Raportul Guvernului 
in fața Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii cu 
privire la realizarea Pla
nului național unic de dez
voltare economico-socială a 
României pe anul 1981.

2. Raport cu privire la 
modul de realizare în prac
tică a indicațiilor secreta
rului general al partidului 
președintele Consiliului Na. 
țional al Oamenilor Muncii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cuprinse în- expunerea la 
cei de al II-lea Congres al 
consiliilor oamenilor mun

directori generali ai direc
țiilor județene ale agricul
turii și industriei alimen
tare, activiști de partid, ai 
organizațiilor de masă și 
obștești. alte cadre cu 
munci de răspundere din 
ministere, instituții și orga
ne componente ale Consi
liului Național, al Agricul
turii.

In unanimitate, partici- 
panții au aprobat următoa
rea ordine de zi : 

cii, referitoare la creșterea 
rolului organelor colective 
de conducere la toate ni
velurile și întărirea auto- 
conducerii muncitorești.

3. Proiectul Planului na
țional unic de dezvoltări 
economico-socială a Româ
niei pe anul 1982.

4. Programul privind 
autoconducerea și autoa- 
provizionarea teritorială 
pentru asigurarea popu
lației cu produse agricole, 
animale și vegetale pe pe
rioada 1982—1985. Progra
mul privind aproviziona
rea • populației pe trimes
trul IV 1981 și semestrul 
I 1982.

[Continuare In pap. a 4 a)

1. Raport privind reali
zarea planului pe anul 
1981 în agricultură, indus
trie alimentară, silvicultu
ră și gospodărirea apelor, 
măsurile tehnico-organiza- 
torice și econcmico-finan- 
ciare pentru îndeplinirea 
planului de stat pe anul 
1982.

2. Proiect de lege pentru 
adoptarea Planului de dez-

IContinuare in pag. a 4-a)

în ziarul de azi :

© Viața de partid
Fiecărui comu
nist — repartiza
te sarcini con
crete in condu
cerea activității 
politico-organi- 

zatorice și eco
nomice

@ Cinematograful
— așezămînt de 
cultură și edu
cație

(în pag. a 2-a)

® Sport
(în pag. a 3-a)

de locuințe
Pe șantierele locuințelor 

din orașele Lupeni și. Vul
can, unde eiteva șantiere 
ale unor trusturi de con
strucții industriale au de 
consirtfit în anul 1981 pes
te 1 500 de apartamente, o 
problemă la ordinea zilei 
o constituie asigurarea 
frontului de lucru pentru 
perioada iernii. Aceasta cu 
atit mai mult cu cît in 
prezent rămînerile în ur
mă față de stadiile fizice 
planificate initial sînt de 
mai bine de 50 la sută. Din 
cele 1 500 de apartamente 
se poate prevedea că pînă 
la sfîrșitul acestui an vor 
fi predate cel mult 750-800.

Și totuși șantierele trus
turilor industriale au rea
lizat. în ciuda unor condi
ții grele, uneori pbiective, 
un important volum de lu
crări. Merită să fie subli
niat în primul rînd aportul 
constructorilor coloanei din 
Vulcan a întreprinderii de 
utilai greu și transport, ca
re și-au realizat înainte de 
termen săpăturile întregu
lui front de lucru pentru 
apartamentele anului 1981 
din Vulcan și Lupeni. Sînt 
remarcabile și eforturile 
d<’i?use de constrir firii

șantierului de montaj 
I.M.C. Bircea, care execu
tă structurile de rezisten
ță : din cele 800 de aparta
mente, 386 au și fost pre
date la finisaje. Există 
create condiții ca pînă la 
sfîrșitul anului, la Lupeni 
și Vulcan să fie terminată 
structura de rezistență la 
circa 1000 de apartamen
te, ceea ce reprezintă un 
important front de lucru 
pentru finisaje Ludovic 
Jzok, șeful șantierului 
montaj al I.M.C. Bîrcea 
ne-a dat asigurări, la fața 
locului, că ..sînt stabilite 
toate măsurile organizato
rice pentru continuarea 
montajelor în ritm susți
nut'. Afirmațiile au în mod 
evident acoperire în fapte -. 
în ultimele săptămîni. pen
tru șantierele locuințelor 
din Lupeni si Vulcan au 
sosit un mare număr de 
vagoane încărcate cu pre
fabricatele necesare mon
tajelor. Multe panouri și 
sute de pereți despărțitori

V. STRĂVȚ

(Continuare in pug. a 2-a)

Adeziune însuflețită la inițiativa de pace 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu

— - - — . ............... ................. .............................. ■■ fc---------------------

Să impunem dezarmarea, încetarea 
înarmărilor nucleare

Nu puneți pietre iu bulgării 
de zăpadă!

in conștiința mea, Apelul F.D.U.S. este un solemn 
mesaj al oamenilor către oameni. O vibranta chemare 
la rațiune, izvorîtă dintr-un proces de conștiință, făcut 
intr-un moment de grea cumpănă pentru omenire. Căci 
conștiința României se suprapune, prin firea lucrurilor, 
conștiinței tuturor popoarelor. Iar noua inițiativă româ
nească de pace, Apelul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, ce poartă în conținutul său nețărmurita 
grijă a conducătorului partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru destinul omenirii grav 
amenințat de război, de distrugere nucleară, iși gă
sește un larg ecou în lumea întreagă.

Sint tată. Sint obsedat de acea „sabie a lui Damo
cles" care s-a metamorfozat cu nume sofistificate : de 
bombă cu neutroni, bombe cu hidrogen, rachete cu fo
cos atomic etc. Toate aceste înfricoșătoare arme de dis-

loan BARDAC, jurist, Petroșani

anuare m pag. a 2-a.

Pace - cuvînt scump copiilor 
de pretutindeni

Apărarea celui mai de 
preț bun al omenirii — 
pacea — a fost obiectivul 
acțiunii pionierești desfă
șura e zilele trecute la 
Școala generală din Băni- 
ța. Unindu-și gindurile și 
aspirațiile cu cele nutrite 
de părinți, de toți oame
nii muncii din Valea Jiu
lui, de intrcgul nostru po
por, de toate națiunile lu
mii de a apăra fără pre
get destinul omenirii de 
azi amenințat de grozăvi
ile războiului termonu
clear, peste 120 de elevi 
ai Școlii generale din 
Banița s-au întrunit

într-o emoționanta și 
semnificativă adunare 
pionierească dedicată pă
cii. Cuvîntul scump copi
ilor de pretutindeni — pa- 
cea — a vibrat cu noble
țe pe buzele pionierilor 
Elena Vladislav, Dorina 
Sandu, Ecaterina Boată 
și Valerica Irimuș unin
du-și glasul cu cel al tu
turor popoarelor și spu-

Minodora NEC1ERA, 
pionieră, Școala generală 

Banița

‘./ii iriuare m puy. a
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Fiecărui comunist 
concrete in conducerea 
politico-organizatorice și

Sâ impunem dezarmarea, 
încetarea înarmărilor nucleare

Activul de partid de la 
preparația Petrila parti
cipă efectiv la soluțio
narea principalelor pro
bleme pe care le ridică 
activitatea de preparare 
a cărbunelui, precum și 
)a înfăptuirea exempla
ră a hotărîrilor organelor 
superioare și proprii. In 
munca sa. activul de par
tid de aici a reprezentat 
permanent un instrument 
de lucru, cu ajutorul că
ruia s-au realizat lună de 
lună sarcinile economice 

colectivu-ce stau în fața 
lui nostru.

In funcție de 
țile reale ale
de producție, de sarcinile 
pe care le au de realizat 
pe linie de organizație, 
membrii comitetului de 
partid sînt repartizați pe 
schimburi de lucru. Acti
vul de partid este perma
nent pregătit, instruit și 
informat asupra princi
palelor acțiuni ce ur
mează să fie întreprinse 
la nivelul fiecărei orga
nizații. Acționînd pe ba
za unor programe și pla
nuri de muncă proprii, 
comitetul de partid în
drumă. sprijină și orga
nizează întreaga activita
te de producție. In ulti
ma perioadă, comitetul 
de partid, urmărind în
deaproape modul cum se

9 Ieri în Valea Jiului, 
ea de altfel în întreaga ța
ră, a debutat „Săptămînă 
Cărții tehnico-științifice ‘ — 
manifestare integrată în 
Festivalul național „Cînta- 
rea României". Zilnic, în 
cursul acestei săptămîni în 
întreprinderi și instituții. 
Ia cluburi, biblioteci și li
brării vor avea loc prezen
tări de noi luciări apărute 
în editura de specialitate, 
mese rotunde și dezbateri 
despre rolul cărții tehnice 
5b viața economică. Mani
festările vor cuprinde, de 
asemenea, expoziții și stan
duri de carte cu vînzare.Asigurarea frontului de lucru pentru iarnă

‘Urmare din pag. I>

au fost 
pierea 
etu, la 
terilor, 
tate și

activității
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și 
cît și însemna- 
de care dispu- 
atelier în par- 
organizație de

necesită- 
activității

repartizate sarcini
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concretizează măsurile a- 
doptate de organizațiile 
de bază, măsuri referi
toare la întărirea vieții 
de organizație și sporirea 
eficienței economice, a a- 
juns la concluzia că s-au 
evidențiat în acest dome
niu multe inițiative 
propuneri 
te rezerve 
ne fiecare 
te. fiecare 

bază. Pentru o cit mai 
bună valorificare a aces
tora. comitetul de partid 
a repartizat sarcini con
crete membrilor săi. De 
pildă, de activitatea poli- 
ticd-organizatori’eă răs
pund. pe schimburi, co
muniștii Emilian Doboș, 
Eduard Feneș,- loan Sitea, 
Viorel Rodeanu. De cali
tatea producției răspund 
tovarășii Eugen Preda, 
Alexandru Oprea. Elena 
Toacă și Nicolae Herța. 
De recepția cărbunelui și 
realizarea extracției pen
tru cărbunele destinat se- 
micocsificării răspund 
Aure! Onea, Ștefan Pre- 
teseber, Ioan Popescu, 
Alexandru Covacj și Gri- 
gore Toderici.

In practica comitetului 

noaptea .și chiar. în unele 
zile de repaus. Echipa con
dusă de 'Gheorghe Lațco, 
din depozitul de panouri 
și-a organizat astfel activi
tatea incit fără întrerupe
re a asigurat buna desfă
șurare a montărilor. Meri
tă să fie. subliniată și con
tribuția demnă de cuvinte 
de laudă a echipelor 
izolatori din subordinea 
Gheorghe Floarea de la 
tul Lupeni al Trustului 
lucrări 
re.ști, care au acoperit la 
timp cu izolațiile necesare, 
blocurile predate pentru 
finisări.

Este îmbucurător și fap
tul că. în comparație cu 
cartierul Bărbăteni II, în 
noul cartier Bărbăteni III 
calitatea finisajelor aparta- 

de 
lui- 
lo- 
de 

de izolații Bucu-

de partid există preocu
pare privind întărirea 
rîndurilpr organizațiilor 
de bază. In perioada care 
a trecut din acest an au 
fost primiți în partid 17 
oameni ai muncii din ca
re 12 utcciști. De mențio
nat că nou primiții în 
partid — Carmi n Albu, 
Nicolae Dună. loan Soai- 
ța. Eugen Pîslea 
primit sarcini concrete ce 
privesc atît activitatea do 
preparare cît si viața de 
organizație 
sarcinile r 
tul d ■ partid, 
organizațiilor 
le-au 
lor săi. 
tilor. pr 
progresului tehnic, 
nătățirea calității 
nelui supus 
reducerea 
materiale, 
duCtivității 
voiul tuturor 
de lucru.
consens cu aceste iri suri, 
organizația de partid cre
ează condiții tot mai bune 
ca oamenii muncii, 
frunte cu comuniștii, 
participe efectiv la înfăp
tuirea sarcinilor zilnice 
de plan.

Nicolae V1JDEA, 
sacre.arul comitetului 

dc partid 
Preparația Petrila

cît si
Multe din 

car.' comite- 
birourile 

de bază 
repartizat membri- 

tuturor comuniș- 
vesc introducerea 

îmbu
că rbu- 

preparării, 
chel tui ?lilor 

sporirea pro- 
muheii la ni- 

formațlilor 
Acți .nînd în

montelor s-a îmbunătățit. 
In blocurile 40, 41, 39 .și al
tele. vizitate împreună cu 
șeful de lot Nicolae Moga, 
am putut constata cu pri
sosință acest lucru. Meri
tul revine constructorilor 
din cadrul Trustului Bra
șov, care au dovedit și do
vedesc o tehnică superioa
ră în aplicarea gletului. 
tehnică de la care au mul
te de învățat... constructo
rii de la Grupul de șantie
re Petroșani al T.C.H.

Impr.ună cu șeful de lot 
Cornel Dumitrașcu, pe șan
tierul cartierului Bărbă- 
leni III am constatat, de 
asemenea, calitatea irepro
șabilă — deocamdată — a 
lucrărilor de izolație pe 
acoperișurile blocurilor pre
date la finisaj. Intr-o fază

trugere in maso, za și tunurile, tancurile, aruncătoarele 
de flăcări sini instrumente generatoare de groază care 
amenință viața copii'or noștri, viitorul lor. Să ne gindim 
numoi că în condițiile octuale de existență in lume o 
uriașelor arsenale de armament otomic, o singură apă- 

pe buton ar putea aduce moarte pentru milioane 
chior miliarde de oameni de pe Terra. De aceea 
oamenii acestei țări, toate popoarele lumii nu tre
să lăsăm în nic un caz bastarzii civilizației să-și 
jocul războiului cu bombele lor, cu rachetele, cu 

tunurile și chiar cu „neînsemnatele" puști. Să le zădăr
nicim - acum pină nu este prea tîrziu — acest joc al 
morțu. s-o facem in numele copiilor noștri, ol copiilor 
ain lumea întreagă !

La recentul miting al păcii din municipiul nostru, 
o picnietă, în numele copiilor de pe întregul Pămint, a 
cetut politicos voie oomenilor mari ca ei, copiii, să fie 
lăsați in bună pace să se joace cu nevinovății bulgări 
de zăpoda. De la nivelul curat de gi'ndire ai celor 12 
ani oi săi, plăpinda copilă avertiza în același timp pe 
oamenii meri să nu se joace cu locul ! Și fetița avea 
acest drept. Dreptul la viață.

Comentmd ocest apel, una din fiicele inele, tot 
pionieră, a ținut să precizeze, cu simț practic, că nici în 
joaca cu bulgării ae zăpadă să nu se pună pietre in 
acești bulgări. Semnificativă aluzie ! Ce multă dreptate 
au copii I

linele fluxului 
tehnologic de fabrica
ție, de la Întreprinderea 
de tricotaje Petroșani 
in?. Angela Monoranu, 
șefa secției confecții ur
mărește activitatea des
fășurată la comparti
mentul C.T.C.

destui de avansată de exe
cuție se află blocul 62 și 
alte cîteva pe șantierul din 
Vulcan și ansamblul 128 
apartamente din cartierul 
Bărbăteni.

Avem deci, satisfacția de 
a semnala fapte îmbucură
toare de pe șantierele trus
turilor industriale. Pentru 
perioada de iarnă s-a creat 
un front satisfăcător de lu
cru. Ceea ce se impune în 
prezent este continuarea în 
ritm susținut a lucrărilor, 
astfel îneît pînă la sfîrsi- 
tul 
cuperate 
ță 
de 
fie 
te 
de 
ficiari.

anului să fie 
restantele 

de planul 
predare, astfel îneît să 
finalizate cît mai mul- 
din apartament"’" atît 
mult așteptate de bene-

re- 
fa- 

fizic

așeză-
Eveni- 

in mod 
semni- 
prive.ș- 
mijloa-

Cinematograful „7 No
iembrie" din Petroșani a 
sărbătorit ieri — printr-o 
adunare festivă, premiera 
filmului „Mondo umano" 
yi un dialog al spectatorilor 
cu 'scriitorul yi cineastul 
I an Grlgoreseu — împli
nirea a 25 de-ani de la 
înființarea acestui 
mint de cultură, 
mentul, cuprinde, 
sintetic, profunde 
ficații în ceea ce 
te complexitatea 
celor și formelor prin ca
re se înfăptuiește vasta 
activitate cultural-eduza- 
tivă și artistică din țara 
noastră, stimulată, cu ge
nerozitate și luminoasă 
perspectivă umanistă, de 
Festivalul național „Cîn- 
tarea României". Cine
matografele sînt instituții 
specializate în prezenta
rea filmelor, dar limitîn- 
du-se numai la această 
acțiune s-ar înscrie doar 
parțial in viața cultural- 
educativă. 
completă în 
de cultură și educație se 
înfăptuiește numai prin 
căutarea și aplicarea u- 
nor metode noi de acțiu
ne, adecvate specificului 
instituției yi capabile să 
laciiteze contactul direct 
al publicului cu t alorile 
cinematografiei. Fără nici 
o îndoială că prin spirit 
înnoitor yi prin fantezie, 
sprijinite de un suport 
ferm care este cunoaște
rea preferințelor specta
torilor, eficiența acestui 
mod de lucru este lesne 
de prevăzut.

întreaga activitate des
fășurată de cinematogra
ful „7 Noiembrie" din 
Petroșani în acești 25 de 
ani de existență se carac
terizează, prin efortul de 
a se integra organic în 
ansamblul aclfvi ății cul
tural-educative din Valea 
Jiului. S-au organizat nu
meroase întilniri ale spec-

Pace — cuvint scump 
copiilor de 
pretutindeni

Ui mare am pag i

nînd NU hotărît războiu
lui, un NU' răspicat bom
bei cu neutroni, bombelor 
atomice, rachetelor nu
cleare și tuturor armelor 
distrugătoare din arsena
lele aii', de încărcate ale 
lumii de azi.

In numele păcii, drep
tului la viață, al viitoru
lui tuturor copiilor țării 
yi ai lumii întregi pionie
rii școlii noastre au adus 
din inimă calde mulțu
miri conducătorului iubit 
al partidului și statului 
nostru, t o v a r ă ș ului 
Nicolae Ceaușescu, minu
natul părinte al tinerei 
generații, pentru noua yi 
strălucita inițiativă de pa
ce, pentru mesajul uma
nitar din Apelul F.D.IJ.S. 
adresat poporului nosfț.u.

J
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tatorllor cu creatori și irl- 
terpreți ai filmului româ
nesc, dezbateri despre fil
me artistice și documen
tare, concursuri gen „Cine 
ytie, cîștigâ", simpozioane 
yi alte manifestări atrac
tive care contribuie la 
lărgiiea cunoștințelor ti
nerilor și altor spectatori, 
înființarea unei cinema
teci la acest cinemato
graf este o orientare a- 
preciată de toți spectato
rii, sugerind atenția ma
nifestată față de diversifi
carea metodelor de mun
că și valoarea lor cul.u- 
ral-educativă. In ultimii 
ani s-a accentuat intere
sul pentru acțiunile orga
nizate în întreprinderi si 
instituții, pe șantiere, m 
hale industriale și in 
școli, în sălile de apel ale 
întreprinderilor miniere, 
oamenii muncii și tinerii 
îmbrățișând această meto
dă deoarece, prin temati
ca lor, filmele contribuie 
la procesul de educație 
comunistă, la cunoașterea 
metodelor avansate, a teh
nicii și tehnologiilor mo
derne în minerit.

In cei 25 de ani de e- 
xistență, aproape 6 mili
oane de spectatori au vi
zionat filmele prezentate 
la cinematograful 7 „No
iembrie" din Petroșani, 
plecînd mai bogați sufle
tește, impresionați în mod 
deosebit de Creațiile cine
matografiei naționale. 
Sărbătorirea cinematogra
fului „7 Noiembrie" scoa
te în relief calitatea no
uă a muncii cu filmul în 
Valea Jiului, înscrierea, 
cu inițiative frumoase (tot 
mai multe premiere de 
gală, medalioane, dialo
guri in fața ecranului 
etc.) în cadrul amplei ac
tivități de cultură și edu
cație.
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Tiberiu SPÂTARU

I 
ț 
i 
ț 
ț

Tinerii — devotați apărători ai cuceririlor 
revoluționare ale poporului

■Simbătă, 21 noiembrie, la Petroșani, într-o at
mosferă de puternic patriotism, tinerii din formațiu
nile de pregăire militară pentru apărarea patriei, 
anul I ,ciclul II au depus „Jurămîntul de credință", 
în acest context, tinerii s-au angajat solemn să se 
pregătească temeinic pentru a deveni vajnici apără
tori ai cuceririlor revoluționare ale poporului, pen
tru a contribui tot mai mult, prin muncă, învățătură 
și activități patriotice la progresul și înflorirea pa
triei socialiste la înfăptuirea neabătută a Progra
mului partidului, a obiectivelor adoptate de Congre
sul al Xll-lea al P.C.R.
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\ NAVETIȘTI ACA- 
Sub acest generic clu

bul sindicatelor din Lonea 
a organizat, după cum ne 
informează directorul așe- 
zămîntului, Aurel Hlușcu. 
spectacole folclorice în sa
tele Cimpa și Jieț. Și-au 
dat • concursul orchestra si 
dansatorii ansamblu
lui „Măgura", soliștii in- 
trumentiști Enache și Cas
tel Brînzea și cîntăreții

Dumitru Pîșu, Maria Cer
na, Maria Cîlțea și Viori
ca Cic.

CARICATURIȘT1I pre- 
zenți la deschiderea „Salo
nului de toamnă al umo
rului', ediția din acest an 
din Petroșani, au fost sîm- 
bătă oaspeții minerilor din 
Livezeni. In cursul Lritîl- 
nirii au fus,. realizate por
tretele caricaturale^ale- mii- 
nerilor, lucrările obținute 
astfel urmînd să constituie 
în această săptămînă o 
microexpoziție organizată 
în sala de ap,l și holurile 
întreprinderii.

TURNEU. Formația „A- 
custic" cte muzică ușoară 
a Casei de cultură și a Co
mitetului municipal U.T.C. 
se află în turneu în județ 
și în afară, dînd spectaco
le la Pui. Simeria. Deva’. 
Aiud, Alba Iulia, Cugir, 
Sebeș. La spectacole, ală
turi de componenții for
mației participă Olimpia 
Panciu, 
nescu, 
alți interpreți îndrăgiți 
public.

„BĂTĂLIILE purtate 
poporul nostru pentru 
bertate și ncatirnare'* 1 * *

depozitate în apro- 
fronturilor de lu- 
îndemina construc- 
Au fost supiimen- 

efectivele de munci-
tori calificați, pentru a a- 
coperi un front larg ue lu
cru. Ca urmare, un prim 
bloc din cartierul III Băr- 
băteni a fost predat la re
cepție, iar la altele se e- 
xecută ultimele finisaje
exterioare. Un aport deo
sebit la intensificarea rit
mului de lucru și la finali
zarea lucrărilor de monta
je, au avut constructorii 
din brigăzile complexe 
conduse de Aurel Sînge- 
rean și loan Constantin, 
care au lucrat adeseori și 
în schimburi prelungite

Mihaî Constanti- 
Gioni Dimitriu și 

de

de 
li- 
a

fost tema concursului de 
genul „Cine știe, răspun
de" organizat la compania 
de pompieri din Petroșani. 
Printre cîștigători 
colae 
Cozma.
sile Gheorma, Cristinel Za- 
haria si Adrian Golgoțiu. 

Jitea).
Rubrică realizată de

T. C1MPIANL

(i.

Ni-
Terentică. Viorel 
Petru Bolea, Va-.

4
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Ce să mai așfeptăm? Un început promițător
Vreme mohorîtă, dumi

nică. Spectatori puțini („o 
echipă de divizia A nu se 
ține eu 1000 de spectatori 
în tribune '. spunea pre
ședintele clubului). Am 
mai pierdut un punct. Pre
țios, foarte prețios. Și la 
cine... Dacă pierdem la 
F.C. Olt, ce să mai aștep
tăm de la următoarele 
parti de ? Jucăm la Cra
iova, unde n-a cîștigat nici 
Lucescu, alături de inter
naționalii săi și. apoi, vi
ne S.C. Bacau, care ne-a 
mai făcut necazuri. în
cheierea sezonului găseș
te echipa minerilor din 
Vale pe locul pe care nu 1 
merită, dar. după cum se 
vede, ține neepăr.v să-l 
ocupe. In șase etape Jiul 
n-a cîștigat nici un meci. 
Oare, ce formule tehnice 
și tactice sâ mai încerce 
antrenorii Libardi și Ton
ta ? In Papa de duminică, 
a XV-a, toate echipele-gaz- 
dă au cîștigat. in afară de 
Jiul. Cum trebuie să mai 
apreciem prestația jucăto
rilor noștri ca să nu-i su
părăm cumva ? Cum să-i 
mobilizăm cînd. duminică 
practic F.C. Olt a jucat 
„acasă", cu acțiuni bine 
organizate pe aripi, pase în 
adîncime. replieri inspira
te ale apărării și o linie 
de mijloc de invidiat ?

Despre partidă, mai pu
ține. Mai puține pentru că 
ar însemna să scriem fa
vorabil pentru F.C. Olt. 
Este adevărat că Jiul este 
echipa noastră, a celor din 
Vale, că trăim aici si su
ferim alături de ea, dar 
nu ne dăm seama că prea 
mult i-am „cocoloșii1 ne 
acești băieți, buni ',p alt
fel. iar ei ne oferă puți
ne satisfacții ? Prima par
te a jocului, necone’nden- 
tă. si la pror>>-în s> la f:- 
gtirat, ne-a ară'at in Jiul

rare în care >au excelat 
Mchedințu țiost la „Poli"). 
Hummel, șt mal ales Ca- 
raivan, au luat un punct, 
care plasează pe Minerul 
foarte aproape de „lanter
na"... suferinței. Dacă în 
prima parte a meciului, 
oaspeții au reușit cîteva 
contraatacuri, in repriza a 
doua ei s-au apărat tot 
timpul. Totuși, cei peste 
2000 de spectatori nu pot 
uita minutele 28 (ratare 
Leleșan de la 10 metri). 10 
(ezitare Voicu la o minge 
bîlbîită de Caraivan), 52 
(dublă ratare Voicu la o 
minge „lucrată- de Leca), 
dar mai "ales în min. 89 
cînd Voicu a șutat de la
4 metri și Hummel apă
rut „ca Uin pămint ‘ a sal
vat de pe linia porții. Ca 
să nu mai voroim de acel 
sfert de oră in arides-ent 
(min. 60—75)' cînd în 
preaima careului timișore
nilor se aflau nu mai pu
țin de... 21 de jucători 1 
Petre Popa (admirabil 
prin dăruirea de care a

REZULTATE TEHNI CLASAMENTUL
CE: Dinamo — U.T.A. 2—1 1. Dinamo 15 10 3 2 32—15 23
(0—1) ; Universitatea Cra 2. Univ. Craiova 13 w 1 2 31— 8 21
iova — Cori inul 2—I) 3. Corvinul 15 7 3 5 33—21 17
(1—0) ; Politehnica Timi 4. F.C.M. Brașov

5. F.C. Olt
15 
1?

7
7

3 
o

5
G

14—16
21—17

.17
16

șoara — A.S.A. Tg. Mu 6. Sportul studențesc 15 5 6 j 17—17 '16
reș 2—1 (0—0) ; Chimia 7. S.C. Bacău 15 6 4 5 17—19 16
Rm. Vîlcea — Sportul 8. .,U“ Cluj-NapOca 15 6 3 6 16—19 15
stud. 2—1 (2—1) ; Jiul 9. C.S. Tîrgoviște

10. U. T. A.
15
15

6
5

3
4 6

16—21
17—20

15
14

Petroșani — F.C. Olt 0—0; 11. „Poli" Timișoara 14 5 3 G 17—17 13
F.C. Argeș — F.C. Cons 12. Steaua 14 4 5 5 13—16 13
tanța 2—0 (1—0) ; F.C.M. 13. Chimia Rin. Vil ea 15 5 3 7 17—26 13
Brașov — Steaua 2—1 14. F.C. Constanța 15 3 6 G 18—21 12
(1—1) ; C.S. Tirgdviște — 15. F.C. Argeș 15 4 4 7 12—16 12
S.C. Bacău 2—0 (2—0) ; 16. Jiul 15 3 6 6 15—23 12
Progresul-Vulcan — _U“ 47. A-S.A. Tg. Mureș 15 5 1 9 2J— 21 11
Cluj-Napoca 1—0 (0—0). '18. Progresul Vulcan 15 3 1 8 16—30 10

FOTBAL, DIVIZIA B

vrea" și... „a nu putea"
minerul lupeni — 

U.M. TIMIȘOARA 0—0. 
Ocazii mari ratate, cel 
puțin 10 ! Șuturi ia poar
tă : 32. Pe spațiul porții: 
18 I Cernere executate: 23. 
Dominare: 85 de minute 
din 90! Cam așa ar arăta 
caseta tehnică, ce-ar re
flecta, credem. — cu pri
sosința — dominarea cva- 
sipermanentă a echipei 
gazdă în meciul de dumi
nică. Atacînd dezlănțuit. 
Minerul și-a creat ocazii 
cu... carul, dar în cele 
din urmă totul a fost în 
zadar. Cu o linie de mtj- 
loc în care Moraru (cu ex
cepția a 2-3 șuturi peri
culoase) și Ciorîia au evo
luat foarte șters (repetînd 
„isprava'1 din meciul cu 
Olimpia), și cu un atac in 
care Voicu a vrut multe, 
dar... n-a făcut aproape ni
mic, (sintetizînd, de fapt 
prin el starea generală a 
echipei) gazdele au . .fă
tul ‘ jocul tîmișOi enilor. A- 
eeștia. cu echipă discipli
nată și tehnică, cu o apă

o echipă dornică să eîști- 
ge. dar neputincioasă. O- 
caziile, și așa puține, au 
fost ratate, pe rînd, de 
Sălăgean. Giuchici și Giur
giu. Opt jucători de la 
Jiul, comasați ia centru] 
terenului, așteptau, naică, 
pe Petre Ggigore să vină 
să înscrie. De partea cea
laltă F.C. Olt întreprinde 
acțiuni pe extreme făcîrd 
greutăți apărării noasc-, 
și așa' slăbită prin lib-.on-

Fot'ool, divizia A :
JIUL PETROȘANI -

F.C. OLT : 0-0

ța lui Vizitiu Papa Mir
cea și-u dat toata „i,ința 
dar experiența n'i l-a a- 
jutat prea muit. Cavai in
tervine salutar (min. 35 și 
37) cînd Rotaru ratează 
deschiderea scorului. Du
pă ce și-a reîncălțat ghea
ta scăpata din piciorț?!), 
cu forțe proaspete, în min. 
44 Giuchici primește o 
pasă ideală in careul oas
peților. driblează, driblea
ză (se putea ?) și. singur 
eu portarul advers An
gliei, in loc să șuteze eu 
stinsul trage cu exteriorul 
piciorului drept.

După pauză se joacă sti
lul ..na-ți-o ție, dă-mi-o 
mie', se întîrzie pasele se 
driblează în neștire. Săiti- 
gean nu se mai „vede- a- 
proape deloc la joc, dar e. 
deseori, surprins în ofsaid 
ea un copil la borcanul cu 
dulceața. Singurul iacă', li
căre a realizat ceva a fost 
P. Grigore, remarcat de 
redactorul ziarului de 
specialitate și chiar de 11a- 
lagian, antrenorul oas * 4 

peților. care atrăgea aten
ția elevilor săi asupra (-'- 
riculozității centrărilor u- 
.■estuia. Dai centrările a- 
pârătorului nu suit fructi
ficata decît de Vizitiu 
(min. 54, îl înlocuiește pe 
Butoi). In min. 60 Giuchici 
scapu singur, driblează (iar) 
pina și portarul, dar in 
loc să împingă balonul in 
plasă mai încearcă un 
dribling (•• ai, vai !). seoțînd 
din ioc și pe ceilalți coe
chipieri ai săi, af’lați îa 
careu. Apoi, oaspeții ne 
iau ia ..întrebări". Ultime
le 20 de minute (plus două 
de pr mn.Iiri, plus încă 
două de la arbitrul C. 
Dragomir) nu „impresio
nează" eu nimic tabela de 
mar' ai.

Zadarnice eforturile lui 
P Grigore. Varga. S’imu- 
lanschi, Vizitiu. Giurgiu și 
Lăsconi ! Frumos gestul 
adolescentului Lăsconi. ca
re, deseori fauitat. se ri
dica și spunea „scuze" A- 
cest mod de fair-pliy ar 
trebui învățat și de coechi
pierii săi mai în vîrstă. Ul
tima ocazie a Jiului — 
min. 88, Șuniulanschi Ir ige 
puternic la rădăcina oarei, 
dar Angliei reține.

Cam acestea sint comen
tariile. Este, desigur, doar 
un punct de vedere. Cu 
conștiința împăcată că 
n-am spus decît purul a- 
devăr, adresăm o întreba
re : La ce să ne mai aș
teptăm de la divizionara 
.A din Vale ? Poate astfel, 
înflăcărații suporteri ai 
echipei minerilor și ziarul, 
vom primi o explicație clin 
partea conducerii clubului.

" Mircea BUJORESCU

dat dovadă), a încercat si 
pe stingă și pe dreapta, 
dar șuturile lui au fost 
parate de Caraivan, iar 
centrările — uneori exce
lente — irosite de coechi
pieri. Dacă mai sint și alte 
cauze ale semieșccului? Se 
pare că da... Din moment 
ce Popescu (jucător cu 
posibilități mult inferioare 
cerințelor diviziei „B‘. lu
cru deseori confirmat, este 
introdus în teren de li în
ceput numai ca '. să se 
uzeze o schimb ir*. mc e- 
chipa de Început cuprins
ele patru (!) mijlocași (Mie 
raru. Ciorîia, Popesc'l și 
Petre Popa) și doar.. o 
singură extremă (Mușat) 
în timp ce o altă extremă, 
stingă (Colcea.g) este ți
nută pe tușă, credem că 
totuși la conducerea teh
nică a echipei mai este 
ceva care... seîrțîie. La sta
rea de spirit de loc propi
ce atmosferei sportive e- 
xistentă la Minerul se cu
vin măsuri urgente!

loan Alexandru TATAR

După o întrerup re des
tul de lungă (pentru reno
vare), sala de sport de la 
clubul sindicatelor din 
Lupeni a fosi din ' nou 
gazda unei întreceri inte
resante. Sîmbăță. 21 no
iembrie ea a găzduit îhtîl- 
nirea amicală de haltere 
(juniori) dintre C.S.Ș. 
Gloria Arad si Minerul 
lupeni. Prez.entîhdu-se .la 
cinci categorii de greutate. Robei t TAV'IAN

Deși stratul de zăpadă, căzut mai devreme decît 
ne așteptam, s-a topit în localități, pe dealurile «lin 
împrejurimi mai persistă un strat suficient de gros 
pentru a permite iubitorilor schiului să facă primele 
ieșiri, fn imagine un grup de copii componenți ai 
secției «le schi fond a Școlii sportive din Petroșani, ! 
secția Vulcan, condusă de prof. Iacob lulling și-a în
ceput pregătirile in vederea participării lor cu bune ! 
rezultate în cadrul concursurilor sportive ee vor avea 
loc în cadru! sezonului comp tițional sportiv «le iarnă.

Foto: Șt. NEMEUSEK

ETAPA VÎITOARE (du
minică 29 noiembrie): 
Politehni a Timișoara — 
Chimia Hm. VîlCăa ; F.C. 
Olt — Progreșul-Vulcan ; 
Universitatea Craiova — 
jiul Poiro.ș. i : Steaua 
F.C. Ar? eș ; F.CrM. Bra
șov — F.C. Cons'.anța ;
S.C. Bacău — „U” Ciuj- 
Napx-a ; Corvimi! Hu
nedoara — Dina'mu ; U.T. 
Arad — A.S.A. Tg. Mu
reș ; Spirtul studențesc — 
C.S. Tîrgovi.ște.

Meci restant (miercuri 
25 noiembrie) Politehni
ca Timișoara t— Univer
sitatea Craiova.

DIVIZIA B : Rezultate 
tehnice: F.C. Bihor —
C.S.M. Dr.-Tr. Severin 
3—0 (2—9) ; Minerul Lu
peni — U.M. Timișoara 
0—0 ; Olimpia Satu Mare 
— C.F.R. Cluj-Napoca 
3—1 (2—1) ; C.F.ii. Timi
soara — Minerul Cavnic 

'1—0 (0—0); Aurul Brad 
CLASAMENTUL

1. F.C. Bihor 15 12 o 1 43—15 26
2. Someșul Satu Marc 15 7 4 4 19—17 18 '
3. F.C. Baia Mare 15 7 3 5 23—15 17
4. Aurul Brad 15 8 1 6 22—15 17
5. U.M. Timișoara 15 8 1 6 ' 18—21 17
6. C.I.L. Sighet 15 7 2 6 18—17 16
7. F.C.M. Reșița 15 a 5 5 24—16 15
8. Strungul Arad 15 6 3 6 22_ 24 15
9. înfrățirea Oradea 15 7 0 8 29—24 14
0. C.F.R. Timișoara 15 5 '■4 6 25—20 14
1. C.S.M. Dr. Tr. Sev. 15 6 2 7 20—19 14

,2. Olimpia Satu Mare 15 6 2 7 19—18 14
13. Rapid Arad 15 6 2 7 19—23 14
14. Minerul Cavnic 15 5 3 7 22_ 24 13
15. Minerul Lupeni 15 5 2 8 21—25 12
16. Minerul Ilba S. 15 4 4 7 13—24 12
17. C.F.R. Cluj-N. 15 4 4 7 14—29 12
18. Dacia Orăștie 15 4 2 9 15—40 10

ETAPA VIITOARE (du- meșul Satu Mare — C.F.R.
minică 29 noiembrie : Timișoara, C.I.L. Sighet — 
Strungul Arad — C.S.M. F.C. Bihor Oradea, U.M. 
Dr. Tr. Severin, Aurul Timișoara — C.F.R. Cluj- 
Brad — F.C.M. Reșița. Napoca, Minerul Ilba 
Minerul Lupeni — F.C. Seini — Dacia Oră.știe, 
Baia Mare, înfrățirea O- Minerul Cavnic — Olim- 
radea — Rapid Arad, So- pia Satu Mare.

tinerii pregătiți de antre
norii Ion Pîrvu și Vasile 
l’intilie au oferit (alături

Ha tere

de oaspeții lot arădeni) un 
concurs reușit și mult a- 
plaudat de publicul nume
ros prezent în sală. In fi
nalul concursului a avut

BREVIAR
® BASCUL T, divizia B 

(tiuer-«) Jiu. Știința — 
„U'1 11 Cluj-Napoca 94—71.

G FOTBAL, tineret spe
ranțe Jiui Petroșani — 
F.C. Olt 2—3 : divizia C: ț 
T< x da Cisnădie — Mine- I 
rul : .-ires ni 3—0 (neprezen- ' 
tare), \ itrometan Mediaș 
— Minerul Aninoasa 1—0, ; 
Explormm Deva — Mine- . 
rul Vulcfln 3—0 ; Republi- 1 
can de juniori: Jiui Petro- l 
sâni — Progresul Sibiu 
1—0.

£ RUGBI, divizia A 
Dinamo București — Ști
ința Petroșani 6—3.

— Strungul Arad 2—0 
-(2—0) ; C.I.L. Sighet — 
Dacia Oră.știc 4—0 (1—0) ; 
F.C.M. Reșița — Someșul 
Satu Mare 0—0 ; F.C. Ba
ia Mare — înfrățirea O- 
radea 5—2 (2—1) ; Rapid 
Arad — Minerul Ilba
Seini 2—0 (0—0). 

loc și un miniconeurs de
monstrativ la care au par
ticipat cei trei seniori de 
la Minerul Lupeni (Cons
tantin Pușa, Iustin .turca 
și Iuliu Bogdan), care în zi
lele de 4—6 decembrie 
a.c. vor lua parte la cam
pionatele naționale ce se 
vor desfășura la Timișoa
ra.

hista intru 
suficient loc 

[entru mai bine
Analiza activității desfă

șurată de Asociația spor
tivă Minerul Uricani ‘ a 
prilejuit cum era și fi
resc, o bună ocazie «ie 
scoatere în evidență a 
rezultatelor obținube dar 
și de dezvăluire a defi
ciențelor precum și ceea 
ce trebuie lăcut pentru 
îmbunătățirea activității de 
viitor. Este adevărat că 
au fost organizate întjie- 
ceri sportive cu caracter 
de masă la care au parti
cipat numeroși tineri de la 
mina Uricani, dar angre
nate în competiții oficiale

Alegeri în asociațiile 
sportive

•■car t hok g w «

au fost doar echipele de 
lupte greco-romane și fot- 
oai. Luptătorii antrenați 
de Gheorghe Fulga au 
avut o bună comportare a- 
jungînd pînă în finala in

terzonală. Echipa de fot
bal a încheiat turul cam
pionatului județean de 
fotbal ocupînd locul 3 în 
clasament la trei puncte 
de campioana de toamnă. 
Locul pare mulțumitor dar 
nu este la nivelul compo- 
ncnților formației și a
condițiilor create. Și a-
ceasta se datorează unor 
abateri de la disciplină, 
a lipsei de dăruire a unor 
jucători.

Materialul prez itat, 
discuțiile purta'." ’’a- 
sile Matei, Constanta: ;’oo- 
dorescu, loan S.tci. A1 n- 
dru Kelemen, Andraș Ka- 
roly și de ceilalți vorbitori 
au pus accentul pe ceea 
ce trebuie făcut pentru 
îmbunătățirea activității 
sportive din cadrul aso
ciației, pentru a antrena 
un număr cît mai mare de 
tineri de la mină în în
treceri la cît mai multe 
discipline sportive.

Cu prilejul acestei adu
nări a fost aprobat și ca
lendarul sportiv pentru a- 
nul viitor.

Die COANDREȘ, 
Uricani
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Plenara Consiliului National 
al Oamenilor Muncii

(Urmare din pag. 1)

y

5. Proiectul Legii cu pri
vire la organizarea și con
ducerea unităților socialis
te de stat, precum și la 
funcționarea acestora pe 
baza autoconducerii mun
citorești și autogestiunii e- 
conomico-financiare.

6. Proiectul Legii privind 
Congresul consiliilor oame
nilor muncii. Consiliul 
Național al Oamenilor 
Muncii, conferințele consi
liilor oamenilor muncii și 
consiliile județene a’.e oa
menilor muncii din indus
trie. construcții transpor
turi. circulația mărfurilor 
și finanțe.

Plenara a stabilit ca lu
crările să se desfășoare a- 
tît în ședințe plenare, cit 
si pe secțiuni de speciali
tate.

Raportul Guvernului In 
fața Consiliului Național ai 
Oamenilor Muncii cu pri
vire la realizarea Planului 
național unic de dezvolta
re economico-socială a 
României pe anul 1981 a 
fost prezentat de tovarășul 
Ilie Verdeț. membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
ministru al guvernului.

Raportul cu privire la 
modul de realizare • în 
practică a indicațiilor se
cretarului general al parti
dului, președintele Consi
liului Național al Oame

Plenara Consiliului National al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor

(Urmare din pag. 1)

voltare a agriculturii și in
dustriei alimentare pe a- 
nul 1982.

3. Program privind au- 
toconducerea și autoapro- 
vizionarea teritorială pen
tru asigurarea populației 
cu produse agricole, ani
male și vegetale, pe peri
oada 1982-1985. Programul 
privind aprovizionarea 
populației pe trimestrul IV 
1981 și semestrul 1/1982.

4. Raport cuprinzînd pro
puneri de îmbunătățire a 
organizării activității de 
mecanizare a lucrărilor a- 
gricole.

5. Proiect de Decret pri
vind contractările și achi
zițiile de animale, păsări, 
și produse agricole vege
tale.

6. Proiect de Decret pri
vind distanțele de plantat 
la vița de vie.

7. Program privind dese
cările, drenarea crovurilor, 
irigațiile și combaterea e- 
roziunii solului.

8. Norme tehnice obliga
torii pentru unitățile de 
producție cu activitate le
gumicolă.

9. Raport cu privire la 
îmbunătățirea activității 
producerii de semințe și 
material săditor.

10. Propuneri privind nor
mele de consum a furajelor 
și măsuri pentru creșterea

VIZITA OFICIALĂ IN FRANȚA A MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI

TARIS 23 (Agerpres) — 
Tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste 
România, a început, la 23 
noiembrie, vizita oficială, 
în Franța, la invitația mi
nistrului relațiilor externe, 
Claude Cheysson.

In cursul dimineții, mi
nistrul de externe român 
a avut o întîlnire cu Mi
chel Jobert, ministru de 
stat, ministrul comerțului 
exterior, președintele păr
ții franceze în Comisia mix. 

nilor Muncii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu
prinse în expunerea la 
cel de al II-lea Congres 
al consiliilor oamenilor 
muncii, referitoare la creș
terea rolului organelor co
lective de conducere la 
toate nivelurile și întări
rea autoconducerii munci
torești a fost prezentat de 
tovarășul Constantin Dăs- 
călescu. membru al Co
mitetului Politic Executiv 
secretar al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii.

La dezbaterile generale 
asupra problemelor înscri
se pe ordinea de zi au luat 
cuvîntul tovarășii Cornel 
Boca, președintele adună
rii generale a oamenilor 
muncii, maistru la Uzina 
de aglomerare furnale din 
Combinatul Siderurgic Ga
lați, Alexandru Neagu, 
membru în Consiliul oa
menilor muncii, maistru la 
întreprinderea „1 Mai" din 
Ploiești, Constantin Leo
nard, prim-secretar al Co
mitetului județean Iași al 
P.C.R., Simion Săpunaru, 
președintele Consiliului oa
menilor muncii de la Cen
trala industrială de auto
turisme Pitești, Neculai A- 
gachi. președintele Consili
ului de conducere al Minis
terului Industriei Metalur
gice. Marta Rugină, prim- 
vicepreședinte al Consiliu
lui oamenilor muncii de la 

producției și utilizării ra
ționale a acestora.

11. Măsuri organizatorice.
Tovarășul Emil Bobu, 

membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Național al A- 
griculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, a pre- > 
zentat raportul înscris la 
primul punct pe ordinea 
de zi.

Pe marginea documente
lor supuse dezbaterii ple
narei, au luat cuvîntul to
varășii : Ion Teșu, minis
trul agriculturii și indus
triei alimentare, Tudor 
Danacu, președintele coo
perativei agricole de pro
ducție din comuna Cezieni. 
județul Olt, Ion Diaconu, 
șef de secție la Stațiunea 
pentru mecanizarea agri
culturii din comuna Gri- 
vița, județul Ialomița, Ion 
Mușat, președintele coope
rativei agricole de produc
ție din comuna Pecineaga, 
județul Constanța, Marian 
Pufan, director general al 
Direcției generale a agri
culturii și industriei ali
mentare a județului Me
hedinți, Lidia Dicu, șefă de 
fermă în cooperativa agri
colă de producție din co
muna Vințu de Jos. ju
dețul Alba. Alexandra 
Gheorghe, tehnician vete
rinar la întreprinderea

tă_ guvernamentală de co
operare economică, științi
fică și tehnică româno-fran- 
ceză.

întrevederea a prilejuit 
o analiză aprofundată a 
stadiului și perspectivelor 
dezvoltării relațiilor ro- 
mâno-franceze în domeniul 
schimburilor comerciale, al 
extinderii și adîncirîi coo
perării economice bilatera
le.

Exprimînd satisfacție 
pentru dinamica și nivelul 
de dezvoltare a raporturi

întreprinderea de deter- 
genți din Timișoara, Petre 
Constantin, vicepreședinte 
al Consiliului oamenilor 
muncii, maistru la între
prinderea minieră Lupeni, 
județul Hunedoara, Marin 
Niță, maistru principal la 
schela de extracție Carto- 
jani, județul Giurgiu.

După-amiază, lucrările 
plenarei s-au desfășurat pe 
secțiuni.

In lumina orientărilor și 
indicațiilor date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, par
ticipant la dezbaterile în 

"plen și pe secțiuni au exa
minat cu deosebită exigen
ță. cu înaltă responsabilita
te, în spirit critic și auto
critic, rezultatele obținute 
pe linia îndeplinirii planu
lui pe acest prim an al cin
cinalului, în industrie, 
construcții, transporturi și 
în alte domenii de activi
tate. Dind o înaltă aprecie
re realizărilor dobîndite, 
vorbitorii, au subliniat că 
acestea nu sînt, totuși, - la 
nivelul condițiilor create, 
al posibilităților tehnice și 
umane de care dispun uni
tățile economice în care lu
crează. Ei au criticat aspru 
o serie de lipsuri manifes
tate in organizarea și des
fășurarea muncii,, care au 
dus la ncîndeplinirea unor 
indicatori de plan, propu- 
nînd soluții și măsuri con
crete, operative, pentru li
chidarea neîntârziată a nea
junsurilor existente, pentru

Agricolă de stat Crevedia, 
județul Dîmbovița, Ale
xandru Zudor, președintele 
cooperativei agricole de 

' producție din satul Jel- 
dinți, comuna Martinești, 
județul Hunedoara.

In cursul după-amiezii, 
lucrările s-au desfășurat in 
cadrul a șase secțiuni de" 
specialitate.

în cuvîntul lor, vorbito
rii au analizat în plen și 
în cadrul dezbaterilor din 
secțiuni, într-un spirit de 
deplină» responsabilitate, 

’ îndeplinirea planului la 
producția vegetală și ani
malieră pe anul în curs, 
evidențiind progresele ob
ținute în numeroase uni
tăți agricole de stat și 
cooperatiste, ilustrate prin 
obținerea unor cantități de 
produse agroalimentare mai 
mari decît în anii prece- 
denți, prin sporirea contri
buției lor la realizarea 
fondului de stat. în același 
timp a fost relevat faptul 
că datorită nerespectării 
densității plantelor și teh
nologiilor de cultură, a 
ritmului și perioadelor op
time de efectuare a lucră
rilor, precum și unor de
ficiențe în organizarea 
producției și muncii. în 
unele județe nu s-au reali
zat integral sarcinile de 
plan.

Dezbaterile pe marginea 
proiectului planului pe 

lor de schimburi comercia
le și cooperare economică 
dintre România și Franța 
și reîntărind hotărîrea ce
lor două guverne de a im
prima un ritm mai susținut 
dezvoltării acestor rapor
turi, s-a subliniat necesita
tea ca, la apropiata reuni
une a Comisiei mix
te guvernamentale, por- 
nindu-se de la poten
țialul real al econo
miilor celor două țări, cit 
și de la experiența acumu
lată, să -se întreprindă noi 

recuparea rămînerilor în 
urmă, pentru situarea în
tregii activități la un nivel 
calitativ superior, pentru 
soluționarea tuturor pro
blemelor pe care le ridică 
dezvoltarea economiei na
ționale în perioada 1981— 
1985. Totodată, participan- 
ții la dezbateri au analizat 
activitatea organelor de 
conduc ere colectivă, evi
dențiind necesitatea îmbu
nătățirii continue a stilului 
și metodelor de muncă, ast
fel îneît ele să-și exercite, 
la toate nivelele, cu cea 
mai înaltă eficiență însem
natele atribuții ce le revin. 
In numele colectivelor pe 
care le reprezintă, cei ca
re au luat cuvîntul s-au 
angajat ca, transpunînd ne
abătut in viață hotărîrile 
Congresului al XII-lea, in
dicațiile și orientările tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
să acționeze cu toată fer
mitatea pentru realizarea 
în cele mai bune condiții 
a sarcinilor economice pe 
acest an, punînd astfel o 
bază trainică îndeplinirii 
prevederilor de plan pe 
1982, pe întregul cincinal.

Lucrările Plenarei Con-, 
siliului Național al Oame
nilor muncii continuă.

1982 au demonstrat că pre
vederile sale, elaborate 
sub directa îndrumare a 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. reflec
tă hotărîrile Congresului 
al XII-lea al partidului, 

^cerințele de ridicare pe un 
plan calitativ superior a 
întregii activități în agri
cultură, de înfăptuire a noii 
revoluții agrare in țara 
noastră. în lumina acestor 
sarcini sporite, vorbitorii 
s-au referit pe larg la mă
surile tchnico-organizatori- 
ce și eeonomico-financiare 
ce se impun pentru reali
zarea în bune condiții a 
planului în cel de-al doi
lea an al actualului cinci
nal, a programului privind 
autoconducerea și autoapro- 
vizionarea. Ei au făcut, 
totodată, numeroase propu
neri pentru îmbunătățirea 
activității în agricultură, 
criticînd neajunsuri ale sti
lului și'metodelor de mun
că ale unor organe agri
cole centrale și teritoriale.

Plenara a aprobat o serie 
de modificări în componen
ța Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, Birou
lui Executiv și Secretaria- 
țplui.

Lucrările plenarei conti
nuă.

măsuri de natură să asi
gure, pe baze stabile, echi
librate și de lungă durată, 
dezvoltarea cooperării eco
nomice, diversificarea 
schimburilor comerciale și 
a colaborării industriale și 
tehnico-științifice, amplifi
carea și dinamizarea rela
țiilor tradiționale de prie
tenie și colaborare ro- 
mâno-franceze.

A avut loc, de asemenea, 
un schimb de păreri asu
pra unor probleme actuale 
ale vieții internaționale.

lilEHlEnTg
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie ; Ciinele ; Re
publica : Fetița și calul; 
Unirea: Tinerețea tată
lui meu.

PETRI LA: Ani tumul- 
tuoși.

LONE A : Un șerif ex
traterestru.

ANINOASA : împușcă
turi la poliția secretă.

VULCAN — Luceafă
rul : Clinele.

LUPENI — Cultural : 
Polițist sau delincvent ; 
Muncitoresc : Zbor inalt.

URIC ANI : Pentru pri
ma dată căsătorită.

TV

9,00 Teleșcoală.
11,00 Tribuna experien

ței.
11.25 Film artistic: ..Dru

mul oaselor" (par
tea a Il-a).

12.25 Originea omului — 
serial științific.

13,15 Telex.
15,50 Telex.

CETĂȚENI !
Predînd sticlele și borcanele goale maga

zinelor alimentare și de legume-fructe
© la schimb
• contra marfă
© sau numerar

contribuiți la reintroducerea în circuitul eco
nomic a unor însemnate resurse materiale. -

Mica publicitate
VÎND pian. Strada Repu

blicii nr. 142 Petrila. (1134)
VÎND Trabant 601, Petri

la, 8 Martie 21/24. (1116)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Trifan 
Gheorghe, eliberată de l.M. 
Vulcan. O declar nulă. 
(1163).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mire’a 
Vladimir, eliberată de l.M. 
Aninoasa. O deîiar nulă. 
(1164)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Raboz 
Emil, eliberată de l.M. Pa- 
roșeni. O declar nulă. (1168)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rado- 
șan loan, eliberată de l.M. 
Paroșeni. O declar nulă. 
(1169)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Do- 
rohoi Iulian, eliberată de 
l.M. Paroșeni. O declar nu
lă. (1170)'

ANUNȚ DE FAMILIE

COLECTIVUL secției de croitorie femei Petroșani 
prezintă sincere condoleanțe colegei lor Faluvegy Ro
zalia pentru pierderea scumpei sale mame. (1167)

15.55 Teleșcoală.
17,15 Clubul tineretului.
18,00 Inima tînără a sa

tului — reportai.
18.25 Consultații în spri

jinul învățămîntu- 
lui politico-ideolo
gic.

18.50 1001 de seri.
19.00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea eco

nomică.
19.50 Practic, util, gos

podărește.
20,00 Teatru TV; „Zbo

rul de Mircea Io- 
nescu. Premieră pe 
țară.

21,30 Luptăm pentru pa
cea lumii — cîntece 
si versuri.

21,35 Pentru dezarmare 
și pace — o nouă 
și strălucită iniția
tivă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. 
a României socia
liste.

21.55 Rapsodia- Rorfr'ra. 
22,05 Telejurnal.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mun- 
teanu Ion, eliberată de 
l.M. Paroșeni. O declar nu
lă. (1171)'

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Szabo 
Ilonka, eliberată de l.M. 
Lupeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Fan- 
darac Anghel, eliberată de 
l.M. Lupeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mirăuți 
Nicolai, eliberată de l.M. 
Paroșeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Predo- 
șanu Nicolae, eliberată de 
l.M. Lupeni. O declar nula.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Kara- 
esony loan, eliberată de 
l.M. Paroșeni. O declar 
nulă.
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