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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general ai Partidu
lui Comunist Român, marți; 5 octom-- 
brie, a avut Ioc ședința Comitetului Po
litic Executiv ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Au participat, ca invitați, membri ai 
guvernului, precum și aH> conducători 
de instituții centrale.

In cadrul ședinței, au tost examinate 
și aprobate rapoartele cu privire la 
proiectele Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a Republi
cii Socialiste România și Planului de 
dezvoltare a agriculturii, industriei ali
mentare, silviculturii și gospodăririi a- 
pelor pe anul 1983.

Comitetul Politic Executiv a apreciat • 
că proiectul Planului național unic Pe 
anul 1983 se întemeiază pe orientările și 
sarcinile stabilite în documentele Con
gresului al XII-lea al Partidului ^Co- 
munișt Român, în expunerile tovarășu
lui g^olae Ceaușescu. Potrivit indica- 
(iiloț^ . mfucerii partidului și statului, 
proptinSrile de plan pornesc de la pre
vederile actualului cincinal- și de la sar
cinile aprobate prin programele supli
mentare, se bazează pe capacitățile e ■ 
xistente și cele noi prevăzute a fi puse 
în funcțiune în cursul anului 1983, pe 
rezultatele obținute în realizarea pia
nului pe acest an. Nivelurile propuse 
de ministere, centrale și întreprinderi, 
împreună cu Comitetul de Stat al Pla
nificării și celelalte osgane de sinteză, 
au fost dezbătute în consiliile 
lor muncii din întreprinderi și 
precum și la județe.

Comitetul Politic Executiv a subliniat 
. că elaborarea prevederilor pentru anul 

1983 s-a desfășurat sub conducerea di
rectă, nemijlocită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care a analizat, în mai mul
te etape, propunerile pe ansamblul e- 
conomiei și pe fiecare minister în parte. 
In lumina indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, activitatea de funda 
mentare a proiectului de Plan a fost o- 
rientată în direcția lărgirii bazei pro
prii de materii prime și energetice, ast- 

_.fel îneît cea mat mare parte a necesa
rului pentru anul 1983 să fie asigurată 
din resurse proprii, dezvoltării intensive

oameni- 
centrale.

a agriculturii. Proiectul de plan asigură 
promovarea unei politici ferme de gos
podărire rațională și de valorificare 
superioară a materiilor prime și energiei, 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, realizarea unui fond de 
marfă competitiv Ia export și dimensio
narea strictă a importurilor, consolida
rea echilibrului material, valutar și fi
nanciar al Pianului, sporirea mai accen
tuată a eficienței economice, mobilizarea 
tuturor resurselor în vederea creșterii 
nivelului de 
al întregului 
sulul general 
liste.

Examining - —-------- .
privire la proiectul planului de dezvol
tare a agriculturii, industriei alimenta
re, silviculturii și gospodăririi apelor în 
anul 1983, Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că proiectul de plan elabo
rat sub conducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, asigură o mai deplină pu
nere în valoare a potențialului agricol 
alvțării, accelerarea procesului de dez
voltare intensivă a acestei ramuri de 
bază a economiei naționale, creșterea 
aportului jău la progresul economico 
social al ____ ’ ‘ _
făptuirea sarcinilor prevăzute pentru a- 
nul .1983 
perioade vegetale și animale, în scopul 
îmbunătățirii aprovizionării populației 
cu produse agroalimentare și a indus
triei cu materii prime, acoperirii celor
lalte nevoi ale economiei naționale.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
Programul unitar privind realizarea în 
complex a lucrărilor de 
funciare, care cuprinde acțiunile 
eliminare a excesului de 
combatere a inundațiilor, 
de combatere a eroziunii 
reia re cu programul de 
apelor și amenajare a torenților din fon
dul forestier. In cadrul ședinței, s-a 
subliniat că în perioada care a trecut 
de la Congresul al IX-lea al partidului, 
etapă nouă în dezvoltareaw unei agri
culturi moderne, intensive, de înaltă

trai material și spiritual 
popor, înfăptuirii progre- 
al societății noastre socia-

in continuare raportul cu

său la progresul economico- 
Roinâniei socialiste. I’rin în

vor fi realizate producții su-

îmbunătățiri 
de 

umiditate și 
de irigații și 

solului, în co- 
gospodărire a

' (Continuare (n pag. a 4-aj

Sursă importantă de economii 
irtâteriale, de reducere a costului 

pe tona de cărbune extrasă #(•:

In toate împrejurările, 
comuniștii, toți oamenii 
muncii de la mina Lu- 
pen: s-au situat îh frunte 
prin inițiativa și exemplul 
10: înaintat. Introducerea 
intensiva a. noilor tehnolog 
gii de lucru rin adîncUrîle

Recuperare 
^KOHmCMRE 
^EFOLOSÎRE

" minei reels* 
niă o întreți
nere cores- 
punzâtoare și i
— la nevoie J
— reparații i 
de eea mai I 
bună calitate.

iii acest plan al activită
ții, sarcini complexe, de o 

filare însemnătate revin 
.sectoarelor XIIF subteran 
și mecanic. La primul, res
pectiv, sectorul XIII sub
teran, se înscriu acțiuni
de mare eficiența, de ma
re utilitate. Astfel Ia sec
ția „puțuri" se reeondițio-*, 
nează lună de lună lame 
pentru colivii (echipa 
condusă de Toader Moldo, 
-van), axe, paracăzători. la
găre (echipele conduse de 
Toader Vasiliu, Alberth 
Docte). . Stelian Șerban și 
Mircea Radu). Cele 4 axe,

18 lagăre și 50 de lame re. 
cupcfate,. r'econdiț:Oin-ăte și 
redate' circ it ft ului economie 
au adus /economii impor- 
tante pe primele- 9 luni 
din' acest an. • ■

' Secția ' „campresoare" ți. 
liie/pasul.ryi/cci' de la ,,piT. 

țuri“ 'țeali- 
zind, prințr-p 
activitate rod
nică, economii 

de peste 
200- 01)0■'; / lei, 

.Sursa acestor 
economii :

confecționarea de ' supape 
pentru compresor rele Reșița 
— 45 și Reșița 90 (circa 
85 la număr), precum și 
prin confecționarea de ni. 
pluri de (legătura ' pentru 
f urt un uri- '( 450 ■ â'prdXi m â-,: 
tiv). S-aii evidențiat me
seriași ca Dumitri: Musta
ță, Itiliu Kovacs, Ioan Ra. 
foița, llie .Roma.n'escu și 
Virgil Bologa.

La sectorul XIII supra
față -- atelierul mecansc

T. ALEXANDRU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Indicațiile secretarului general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 

PROGRAMUL NOSTRU DE MUNCĂ 
FOLOSIREA EFICIENTA A EFECTIVELOR 
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Cui folosește o declarație 
optimistă, fără acoperire 

în tone de cărbune ?
Nu cu mult ti-mp în 

urmă, mai exact îna i n te 
de începerea decadei a 
treia a lunii septembrie, 
în cadrul unei analize Ia 
nivelul Văii Jiului, pre
ședintele comitetului sin
dicatului de la mina Pe- 
trila, Ion Penu, declara, se 
angaja în npmele cclecti. 
vului, că începînd cu de- 

■ cada amintită, mina își 
va îndeplini 'prevederile 
de plan zilnice. O afir
mație optimistă, susținu, 
tă cu angajamente de 
natură să liniștească și 
pe cei mă; sceptici. Dar, 
așa cum mai subliniam 
și în numerele trecute a. 
le ziarului nostru, mina 
nu și-a realizat în mod 
ritmic prevederile zilni
ce de plan Mai mult, a 
înregistrat un minus'ca
ră era mai mare 

■: reșt an ța prime lor 
decade ale lunii,
neconcordanță care tre
buie lămurită și arh îrp: 
cercat să o facem Prin-

: țt'-O 
tele
tului' de la această 
nă, care, 
funcției ce i-a fost încre
dințată, și în calitate de 
membru al. consiliului ba* 
menilo.r muncii, fiind vL

discuție cu președin. 
comitetului sindica. 

mi- 
pnin matura

sare bunei desfășurări a 
procesului ’de producție.

— Ciad am spus .că ne 
vom realiza prevederile 
de plan pentru decada a 
treia, aveam create toa
te condițiile necesare în. 
deplinirii sarcinilor zil
nice, ne spunea președin. 
tele comitetului de sindi. 
cat. La urmă au inter
venit necazurile de la si. 
lozul care colectează pro. 
ductig sectoarelor II l si 
VI.

— In ce au constat ne. 
cazurile ?

— Datorită presiunilor 
excesive s-a deteriorat si- 
lozul, construcția s-a fi
surat, S-âu desprins blo
curi care l-au înfundat, 
apoi am avut infiltrații 
de apă și din nou silozul 
s-a înfundat. Din această 5 
ca tiză sectoarele amintite

Dorin GIIEȚA

eepreședinte ai acestui 
organ de conducere co 
lecti.vă, este unul dintre 
conducătorii întreprinde
rii și, prin urmare, per
soană autorizată să dea 
lămuririle necesare, fi
ind în cunoștință de cau- 

' ză cu ceea ce se întîm- 
p'ă Ia unitatea respecti- 

, . vă. Aceasta mai ales cădecit ,r una dintre 
deosebit de 
ale' organizației de sin
dicat, și implicit , a con
ducerii acesteia, este și 
crearea condițiilor nece-

' două
Este o

obligațiile, 
importante,

'Continuări in pap a 2-a
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Brigadierul Nicolae Bălan (primul din stingă), 
alături de ortacii Vasile Ganu și Ștefan Oeoș, eoni- 
ponenții uneia din harnicele formații de lucru ale 
sectorului II de la I.M. Lupeni.
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0 nouă cotă 
a realizărilor

Colectivul de oameni ai 
muneij din cariera Cîmpu 
iui Neag au extras și în 
acest început de octombrie 
1 500 tone de cărbune coc- 
sificabil peste. sarcina de L 
plan. Cu aceasta, depășirea 1 
la producția fizică de căr
bune a atins o nouă cotă: 
79 000 tone de cărbune li- 
vrate peste 
plan de ja' 
lui.

Pentru' a 
de lucru și
nii, colectivul de excavate. 
riște, buldozeriști', ’ mineri 
șt conducători auto teten 
carieră a excavat 242 514 
nu. de steril peste sarcina 
pi ani fu qtă. A ceasta le dă 
gafanția că vor realiza și 
depăși sarcinile de' plan. 
pe care le au Ia cărbune 
și în i.iitimuî trimestru 'ai 
anull'.i. ; c-

sarcina de 
începutul anu-

asigura- front 
pe timpul ier-

Pentru „calea liberă" a cărbunelui
Din. sala operatorului 

li'.C.M. Petroșani, noaptea 
pare o mantie care în
văluie totul într-o liniște 
nefirească. Deși este ora 

, comenzile 
repeziciune. ; 
.ț:c! fac

2. ■ dirt noapte, 
se siiccetl cit

— K.C.-ule, 
„Mintiile" ?

— Țrdiane 
prean, fl.D.M. 
perii;- 
ce ai-, 
trimiți' la Livezeni ‘ Ker- 
tesz. (Ștefan Kertesz, 
I.D.M.. stația Iscroni — 
n.n.) .cum stai cu 23261 ?-

— Ștnt la probă cu el! 
—■ Foarte bine, vezi 

nu-l oprești deloc 
>■ Ț 23201. Am nevoie de 
1 ln liivezeni. 
y Comenzi scurte, prompt

te și operative cu' care 
tinăful operator .Vastlfi 
Stoica reușește să asi

gure o ordine desăvîrșitâ 
pe. secția l.upeni — Sub- 
cetate. :

pentru U.R.S.S., toate trei țiuite, la alimentarea^ cu 
cu confecții. Colegul său 
de birou, operatorul de 
la „tracțiune" Gheorghe 
Popescu este mulțumit' că 
„toate mașinile merg bi-

cu

(Traian 
stația

- n.n.) combini 
faci un 23201 și-l

O-
Lu- 
tot

șd 
pe 
ei

însemnări de reporter

Nici la celelalte sectoa
re nu este liniște. Ope
ratorul lori Drăguleșeu 
de la „vagoane1' e ruin-, 
dru că din cele 4 va
goane. cite erau planifi
cate in această noapte 

pentru export, trei sînt 
deja în tren, fiind pre
gătite de drum 1 două,^ 

umilpentru Polonia și

ne ; băieții de la, „du
blă" (Ioan Dragotă; Da
re! Răvaș, Dumitru Bă
lan și Ion Popeșcu) au 
„duș“ deja patru trănuri 
la Pui. Naveta 'de 'Cons
tanța cu minereu avtnd 
destinația Mintia (tr. 
21213 — cu 2 300 tone) va 
pleca la timp, deși a in
tervenit o mică defec-

aer!“. ' 1 s ■
Operatorul de la R.V.S., 

teofil Spînu, un „vete- 
ran“ al R.C.M-ulîti, deși 
este încă tînăr, are de 
ce. -să fie mulțumiisi- 
tfiația întocmită de el 
cu promptitudine dă ga
ranția că încă cu 9 ore 
mai de vrerile parcul de 
vagoane - g g ale al 
C.M.V.J.-ului să fie com
pletat';
vagoane, goale necesare a 
li puse la front pînă la 
ora 17, * . . '
lă această oră (2,30 
n.n.) 550 !
loan Alexandru TATAR

(lin cele 82G de

sînt puse pină

(Continuări topag. « 2-a>
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„Steagul ro?u" o criticat, organele vîzaîe 
răspund

S-a îmbunătățit 
transportul pîinii

Panoramă a noului centru civic al Petroșaniului.
Foto : Cristian ȘTEFAN

.Referindu-se la artico» 
Iul cu titlul „Activitate 
comercială susținută, dar 
și posibilități de îmbună
tățire*', publicat în „Stea
gul roșu" nr. 9 339, în care 
s-au semnalat unele go
luri în aprovizionarea cu 
produse de panificație a 
orașului Lupeni, condu
cerea Fabricii de njorărit 
și panificație Petroșani, 
ne-a comunicat ;. „Pîriă de 
curînd, aprovizionarea cu 
pîine a orașului Lupeni 
6-a făcut cu trei autospe
ciale. S-a constatat însă că 
acest număr de mașini este 
insuficient pentru asigura, 
rea aprovizionării ritmice 
a populației. . în : vederea 
eliminării „golurilor"? s-a 
stabilit de comun acord 
ții I.T.Ș.A.I.A., coloana I 
Petroșani, suplimentarea 
numărului de mașini cu o 
autospecială. în prezent o- 

rșșul Lupeni - este ■ ăpravd ■ 
zicriat cu patru mașini' 
„Pune", în loc de trei, Ca 
urmare" situația s-a schim
bat în bine.

în ceea ce privesc mi
nusurile semnalate cu pri. 
vite la specialitățile de 
panificație, care se livrea
ză noaptea, am atras aten
ția magazionerilor și arh. 
balatorilor să ■ pregătească 
și :să expedieze. în confor
mitate cu graficul comen, 
zilor magazinelor, De alt
fel, la fabrică există un 
delegat al Comerțului, câ
te preia marfa pentru fie. 
care unitate în parte, sem. 
nîn'd și bonul de 'primire 
a tnârfii în: cantitatea și 
calitatea cerute. Aprovi- 
zîonâreș din abundență și 
ritmică a populației cu; 
produsf de panificație se 
află în atenția p 'panentă > 
a conducerii fabribi-i".

optimistă, fără acoperire 
in tone de cărbune ?

i Urmare din pag.

de-

Sursă importantă de 
materiale, de reducere 

pe tona de cărbune

economii 
a costului 
extrasă
(ea de altfel pentru toate 
întreprinderile miniere) es. 
-te producția de cărbune, 
sarcina de a consuma 40 
la sută din metale prin ac. 
țiunea de recuperare șl re. 
condiționare este înțeleasă 
întru totul acționîndu-se ca 
atare.

Rezultatele obținute în 
această direcție 6înt mobi- 
hzatcare, ele însă nu tre
buie să se oprească aici. 
Slut certe posibilități ca 
od de-aj patrulea trimes
tru în care am intrat să 
însemne noi pași impor
tanți realizați în acest do. 
meniu, pași care să se re
găsească în producția fizi. 
Că ce va fi extrasă de co
lectivul minei Lupeni, cu 
cheltuieli materiale mai 
redusă,'/:;'4'."?

lor trei sectoare a fost o. 
prită. dar parcă una era 
să se fi întîmplat cu do. 
uă-trei trimestre înainte 
de încheierea anului, de. 
eît ru cîteva luni n.n.)

—• După lucrările pe 
care le-ați executat acum 
la silozul colector, aveți 
garanția că In viitor nu 
se vor mai repeta aseme
nea avarii?

— Nu sînt specialist. 
Problema asta discutați-o 
cu tovarășul director.

Nu am discutat cu di
rectorul mind, spre care

(Urmare din pag. 1}
practic nu am mers

. too.
— Nu există o altă 

Bibllitate de evacuare 
cărbunelui de la cele' trei 
sectoare?

—• Mal avem un siloz 
tampon, dar a cărui ca
pacitate de insilozare nu 
d ășește 24 de ore.

— Avem o nelămurire!
Presiunile excesive care 
au acționat asupra silo
zului s-au manifestat 
brusc ? Nu a existat nici 
un semn care să averti
zeze că trebuie luate mă.

' suri preventive pentru a .am fost trimiși cu rnsis- 
evita un asemenea nea
juns 1

— De fapt am mai a- 
vut necazuri cu acest si
loz în primăvară. Deta
lii mal multe vă poate da care, era, cum mai a- 
tovarășul director t mm'team - fiind unul

— Și, totuși, în primă. d conducătorii între- 
vară nu se putea găsi o .. .. 
soluție pentru consolida, prinderii — in măgură să 
rea construcției, ca să nu 
vă ma> creeze asemenea 
necazuri?

Se putea, dar tre
buia oprită producția. 

(Oricum producția ce.

______________________
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tențfi, pentru că cel ca
re se angajase în nume
le colectivului fusese pre
ședintele de sindicat, și

ne dea lămuririle nece
sare în ceea ce privește 
situația realizărilor și mai 
ales a neconfirmării pro. . 
priilor angajamente.

activitatea are ca scop re
cuperarea, recondiționa rea 
și refolosirea materialelor, 
pieselor și subansamblelor. 
Rezultatele sînt la fel de 
bune. Echipele de Ia sec
ția „stîlpi" conduse cu 
pricepere de Ioan Jurj,

realizărilor din primele . 8 
luni di« acest an, cifrate 
la aproape 7 milioane lei, 
perioadă în care -numai e. 
c6nomiile au depășit suma 
de 1 milion lei.

Ce se desprinde din mul. 
titudinea cifrelor prezen
tate ? Că activitatea de re. 
cuperare și recondițicnare 

Ia sectoa
rele XIII subteran șl su
prafață (atelierul mecanic) 
de la mina Lupeni dove
desc că acolo unde rostul 
acestor acțiuni este înțeles, 
roadele — firești — nu în.

Gheorghe Ghiță, Dănilfi ee se desfășoară 
Mate, Ludovic Kovacs, Pa.
vel Pobijan, Vasile Bor- 
zan, Iosif Botor și Ion Că. 
tineanu reușesc să confec
ționeze repere de bază (25 
pentru combine, 20 pentru 
stîlpl și 4 pentru construc
ții metalice realizate în 
ultima, perioadă).

Multiplele preocupări a.
le echipelor de lăcătuși de 
la atelierul mecanic al 
minei sînt oglindite cu 
pregnanță și de ansamblul

(Urmare din pag. I)

lîrzie să apară.
Am remarcat din dis

cuțiile avute eu tehnicia
nul Vasile Răpănoiu, eu 
maiștrii Dumitru Făiniș, O. 
nițiu Silvian și Vasile Ra. 
eolța că deși producția de 
bază pentru mina Lupeni

lloancă și Ion Cisnardie 
fac ca toate „mișcările" 
să iasă bine. Incepînd de 
la ora 19, nici un tren nu 
a fost întîrziat!

înainte să părăsim sa-

k Pe liniile stației Petro- 
i șani este un du-te-vino 
( permanent; difuzoarele 
i răspîndesc comenzi după 
, comenzi-
• — La linia 14 intră ma-
i șina pentru 25142, iar la 
' linia șase 23262 cu goale ~ 
i le pentru Lupeni; ali

mentați și faceți proba
’ Vît mai repede!

■ Vocea impiegatului de 
mișcare dispozitor Costi-

, că Bălan sună în noapte 
( prin stația de amplifica

re. Alături, dispecerul II 
, Ștefan Dulcescu tocmai 

ii comunică impiegatului 
de mișcare exterior, Cos- 
tică Aghion, mișcările de 
manevră prin care cele 
două locomotive „izolate", 
abia sosite de la Lipe- 
zeni, vor fi repartizate 
pe trenuri. La manevră, 
siguranța și operativitatea 
cu care acționează șefii 
de manevră Iosif Dinu,
Nicolae Pamfil, Gheorghe peni și 7 de la Craiova".

In total 63 de trenuri 
compuse și descompuse 
în numai 8 ore de mun
că I La acest volum de 
muncă imens, au contri
buit, șeful de tură de la

Pentru „calea 
liberă" a cărbunelui
la operatorilor RC, do
rim să aflăm, dintr-o cu
riozitate firească, bilan
țul primelor 8 ore ale tu- 

■rei ă III-a. din noaptea 
de 27 septembrie.

Șeful de tură Ion î.'ec
ou consultă un registru și 
ne comunică : „16 trenuri 
de marfă expediate spre 
Simeria, 14 expediate 
spre Lupeni și 2 spre Cra
iova; la primiri: 17 de 
la Simeria, 12 de la Lu-

remiza de locomotive, La- 
zăr Bolescu II care a a- 
sigurat mașinile necesare, 
lăcătușii laceb Ungur II, 
Pavel Necși și Romulus 
Opreau din tura lut An
drew Sircan. Dar avem, 
imaginea.., a tot ce s-a 
făcut în două treimi din 
tura condusă de Ion Nea-
gu.

Cină zorii se apropiau, 
iar cerul acoperit de puz
deria de stele trimitea

Tinichigiul Ion Că- 
plescu, unul din munci
torii fruntași ai Grupu
lui de șantiere PfeSfg,' 
șani al T.C.H. -

Unde, de lumină pe fețe- ’ 
le celor amintiți, am do
rit să. închei periplul ce
ferist din acea 
însoțind un tren.

Din întîmplare 
un tren de goale 
care se trecea 
celor 600 puse la front în 
acea noapte) era pregătit 
la linia 6. Locomotiva 
DA — 258, avîndu-i la 
bord pe mecanicii Ludo
vic Szilvester și Viorel 
Lăzăroiu a pornit la 
drum prin ceața care in. ' 
văluia, la primele ore ale , 
dimineții întinderile, spre 1 
Lupeni. Se termina o zi, 1 
dar începea una 
Pentru ceferiști 
ra de serviciu 
vea ineă 4 ore. 
că, de datorie 
pentru

noapte

23214 
(prin 

granița

nouă. 
însă, tu
rnai a- 
De muri
și veghe

„calea liberă" a 
cărbunelui dfh Valea Jiu_ 
lui.

e
■ In cadrul noii uni
tăți de reparare a obiec
telor de uz casnic din 
Lupeni a cooperativei 
„Straja**, Aurică Cristea 
și Ștefan Aradi, execu. 
tă repararea unei ma
șini de spălat.

Foto: Șt. NEMECSEK

.• 5

• COMEDII. Colecti- 
Ivul Teatrului bucureștean 

de comedie se reîntîlneș/ 
Ite, . astăzi, cu iubitorii 

Thaliei din Petroșani. Pe 
scena Casei de cultură a 

1 sindicatelor, la orele 16 și
19, se vor derula două

| comedii de succes — „E.

Ixistă nervi" de Marin So. 
rescu și „Turnul, de fil
deș". semnată de drama-

turgul sovietic Victor Ro. 
zev.
• PE TEMA RESPEC. 

TARII LEGILOR ȚARII. 
Astăzi, înCepînd de la 
ora 18, brigada științifică 
a așezămîntului cultural 
al sindicatelor va dezba
te împreună cu ceferiștii 
din Petroșani tema „Res. 
pectarea legilor, obligație 
cetățenească*.
• PROVERB. Strada 

Anton Pann din reședin
ța de municipiu seamănă 
cu ulițele din vremea ce. 
lui „isteț că tih proverb"

Pesemne că edilii s-au 
decis să „conserve" gro
pile și movilele de pămînt 
în nădejdea că activita
tea (sau mai bine zis, i- 
nactivitatea) lor va îm-' 
bogăți zestrea gnomică a 
Văii Jiului,
• RASPLATA '"PEN

TRU CEI HARNICI. In 
aceste zile de toamnă, 
cetățenii care au dat do
vadă de inițiativă și hăr. 
nicie, cultivînd legume și 
zarzavaturi, alături de 
.rondurile cu flori, cu
leg roadele toamnei. Prin
tre acești oameni harnici

se numără și cei din blo. colectivul de limbă ma
cul 22 de pe 6trada In
dependenței din Petro
șani. Cin.e seamănă, cu
lege...
• ZILNIC, după ora

17, la Școala sportivă din 
Petroșani se fac înscrieri, 
pentru clasa I. secția schi.
• CASA PIONIERI

LOR din Petroșani .și-a 
redeschis activitatea în 
cadrul secțiilor și cercu
rilor tehnico-aplicative
• TURNEU. In cadrul 

turneului întreprins în 
Valea Jiului,

— ---- oă ma- j
ghiară al Teatrului de I 
stat din Timișoara pre=_ I 
zintă astăzi, (ora 19),' la 
clubul sindicatelor din 
Lonea, un spectacol cu 
piesa „Femeia infidelă", 
aparținînd dramaturgiei 
lui Angelo Beontc 
zante. (M.

I

Rubrică realizată de 
VULPE

Vachold)
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ț „Trebuie să crească numărul 
I celor care iucrează în cărbune și 

să se reducă numărul celor ca-ț 
re muncesc în alte activități. ( 
Baza organizării trebuie să fie ' 

j cei care lucrează în mină, cu j 
j combina, în abataje". i

j NICOLAE CEAUȘESCU j

Indicațiile secretarului general al partidului, 
tovarășul VKQI.AE CEAUȘESCU 

PROGRAMUL NOSTRU DE MUNCĂ 

FOLOSIREA EFICIENTĂ A EFECTIVELOR 
pîrghie importantă pentru 

SPORIREA
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

La întîlnirea de lucra 
de la Lupeni, care a a. 
vut loc cu prile
jul vizitei tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
în * V a I e a Jiu- 
lun'.Si* precizat că to 
minele din Valea Jiu- 

; lui se menține încă un 
raport inechitabil in
tre numărul de munci
tori ce participă nemij
locit m procesul de ex
tracție a cărbunelui și 
restul personalului mun
citor, indicîndn-se ca 
într-un timp scurt să 
fie luate măsuri pen
tru îndreptarea acestei 
situații, să fie prezen
tate măsuri pentrp sim
plificarea organizării 
mnneii șl iwhKțieL

Cm» s-au materializat 
aceste Indicații, ce s-a 
întreprins în vederea 
folosirii effcknte a e* 

’ fectivefor, pentru diri
jarea personalului de te 
luerlriie auxiliare că
tre fronturile de lucru 
direct productive?

S-a realizat »a-
cît de crt echita- 

ic intre cel care dau 
cărbune și cei care 
doar „asistă** la aceas
tă activitate ?

Am întreprins in a- 
cesi sens anchete la trei 
; dintre întreprinderile
miniere din C.M.V.J.: 
Lonea, Livezeni și Vul
can,

La I.M. Lonea, numărul 
de muncitori planificați, 
este de 2519 din care 1 760 
muncitori direct produc
tivi, 600 indirect produc
tivi și 59 de servire ge
nerală. La începutul lunii 
septembrie, ca de altfel și 
la începutul lunii octom
brie numărul personalului 
muncitor existent era mai 

. mic decît cel planificat eu 
' peste 100. Avînd in vede- 

. re că procesu! extractiv 
din subteran reclamă li
nele posturi fixe, fără de 
pare activitatea nu se poa
te desfășura normal, ,,a- 
coperirea'* acestor posturi 
lipsă s-a realizat prin di
minuarea celor de la fron
turile direct productive^ în 
mea» cu 92 de posturi pe muncă’ direct productive 
zi. Sigur, aceasta nu este (10 la abataje și' 5 Ia pre- 
dc-cît o soluție fortuită. în. 
trucît diminuarea posturi, 
lor din abataje atrage du
pă sine scăderea produc
ției fizice de cărbune- Da. muncă
terită nerealizării posturi, — -
lor la fronturile direct pro. 
ductive, conducerea colec
tivă a minei a analizat 
personalul muncitor exis
tent și a căutat să îmbu
nătățească această, stare 
de lucruri. Din personalul 
de la suprafață au fost di
rijați spre lucrările din 
subteran un număr de 15 
muncitori. Dintre aceștia 
numai șapte au fost.diri
jați spre locurile de mun
că direct productive (4 la 
abataje și 3 la pregătiri).

I.M. VULCAN

Schema nu este un tabu 
în fața realității și necesității

Referim! u-se la structu-' 
ra forței de muncă de la 
mina Vulcan, Arpad Cri. 
șan, secretarul Comitetului 
de partid, președintele 
c.o.m. remarca:

— In atenția noastră a 
stat, așa cum a subliniat 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu.-șecretarul gene, 
ral al partidului nostru, 
eu prilejul recentei: vizite 
de lucru în Valea Jiului, 
orientarea unui număr 
sporit de oameni ai mun
cii spre activitatea din sub. 
teren. La începutul lunii 
septembrie, 31 de muncitori 
de la suprafață au fost 
cuprinși in formațiile de 
lucru din subteran, dar 
doi au și dat bir cu fugi- 
țiL Și pe viitor vom ac
ționa în . favoarea întăririi 
brigăzilor și echipe lor care 
contribuie efectiv la scoa
terea cărbunelui, la execu
tarea lucrărilor de inves
tiții și pregătiri.

Detaliind analiza, se des
prinde faptul că, în gene
rai, indicii de acoperire a 
forțe’ de muncă sînt co
respunzători, în cărȘune și 
steril muncind peste 1100 
de mineri și meseriași, la 
care se adaugă maiștrii, in. 
ginerii și person aiul teh
nic- Așadar, în subteran se 
dispune de forță de mun
că suficientă. E drept, în 
minerit; raportul dintre 
muncitorii direct productivi 
și cei care asigură activi-

ceilalți opt au fost repar
tizați la lucrările auxiila. 
re.

Totodată, a fost anali
zat personalul indirect pro
ductiv din subteran. In tir. 
ma analizei făcute, un nu. 
măr de 15 muncitori de la 
lucrările auxiliare a fost 
dirijat spre locurile de

I.M. LONEA

Cînd își vor arăta eficiența 
măsurile întreprinse?

gătiri). Aceasta a consti
tuit o primă, etapă "fie re- 
distribuire a personalului 
existent spre locurile de 

direct productive, 
Factorii de răspundere de 
la mina Lonea ne asigu
rau că vor fî completate 
toate cele 1 760 de posturi 
din abataje și de la lucră
rile de pregătiri, astfel în. 
cît să se asigure realizarea 
pianului la producția fizi. 
că de cărbune. Pentru a- 
ceasta au intensificat acti. 
vitale a de recrutare a 
forței de muncă. „Căutăm 
să omogenizăm brigăzile 
care lucrează In abataje, 
să le creăm condiții pentru 
realizarea și depășirea sar.

față de 1409

tățîle auxiliare este diferit 
de celelalte activități eco
nomice de Ia suprafață. 
Totuși proporția de 1127 
mineri șl meseriași ’ din 
Subteran 
muncitori de la întreține, 
re-șervfce. Ia care se a- 
daugă 120 maiștri, plus 135 
încadrați TESA pe total, 
ni se pare exagerată.

•— Așa prevede schema 
— ni s-a răspuns, încă la 
not e bine, fiindcă nu e 
„umflată*

Schema nu est®, un ta
bu în fața realității, în 
fața necesității de a se în
tări formațiile din subte
ran. Cum este privit faptul 
că la 11 muncitori din sub. 
teran le revm 15 „ajutoa. 
ce“ ? In condițiile eînd 
mecanizarea: transportului, 
a altor activități a înregis
trat o expansiune eo®ti- 
ttuă. Or, unii specialiști 
cireumspeeți așteaptă con
cluziile unei comis’» cen
trale, întrunită în acest 
scop. Pină atunci Stăm cu. 
mîinile ta sînî' Cum este 
transpus în viață îndem
nul secretarului «generai, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, exprimat recent 
cu prilejul vizitei în Va
lea Jiului: „Trebuie să 
mărim numărul celor care 
lucrează în cărbune și să 
se reducă numărul celor 
care muncesc în alte acti- 
VÎWV ' \ :

relatat Ilie Pădueel secre
tarul comitetului de partid 
pe mină, președintele con. 
siliului oamenilor muncii.

La rîndul său inginerul 
șef Viorel Boantă, ne-a 
prezentat cîteva măsuri 

.,.__ __ . . _________ ___  preconizate pentru com
ei: mecanizări Ia frontu- pictarea numărului perso-
rile de lucru. Am căutat naiului direct productiv:

„Pentru o mai bună core- 
■ , lare între personalul ’ di

rect productiv și cel in
direct productiv, s-a tre
cut la stabilirea de norme 
și normative pentru tot
personalul muncitor din

regie. Vom acționa, de a- 
semenea, . pentru mecani
zarea principalelor opera, 
țicni din depozitele de la 
suprafață, din magazii, 
pentru, reducerea număru
lui personalului de alei. De 
asemenea, vom căuta pe 
cît este posibil să meca- 
nizăm transportul de ma
teriale spre și de la locu
rile de muncă din subte
ran. Totodată, începînd 
din luna octombrie, in
troducem încă o combină 
într-un abataj frontal de 
mare capacitate și încă u. 
na de înaintare pentru lu
crările de pregătire. In 
acest sens am început să 
înstruim brigăzile care vor 
lucra cu aceste utilaje'*. .

Rămîne ca aceste măsuri 
luate de conducerea mi
nei să se materializeze in. 
creșterea producției fizice 
de cărbune. .

croitor de plan, astfel in
cit să se realizeze ciștiguri 
bune pentru a atrage oa
menii spre aceste locuri de 
muncă. De asemenea, în 
scopul reducerii efortului 
fizic al minerilor, ne preo
cupăm de introducerea mi.

să discutăm cu oamenii 
pentru a-i îndruma spre a. 
ceste locuri de muncă; un 
prim pas în acest sens cred 
că l-am și făcut întrucît 
numărul posturilor presta, 
te în cărbune a crescut de 
la 550 cît realizam în me
die în luna august la 580 
și chiar 6X2 cît am reali
zat în unele zile din sep
tembrie, In urma indica
țiilor date de secretarul 
general, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, cu ocazia vizi
tei de lucru în municipiul 
nostru, am trecut Ia intro
ducerea electrolăcătașilor 
în cadrul brigăzilor pen
tru a preveni defecțiunile e- 
lectromecanice ți pentru a 
putea acționa rapid la re
medierea acestora", ne-a

Diferențe, care se regăsesc în nerealizări
Indicațiile secretar ului 

general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
trasate cu ocazia vizitei de 
lucru în Valea Jiului au 
prins viață și la mina Li
vezeni?

Situația efectivelor (la 15 
septembrie) era însă îngri
jorătoare, jjh iar la nivel de • 
întreprindere. La totalul 
de efectiv planificat se în. 
reg is trează un nîiiius de 
223 oameni aLmuneii. Dar, 
iată o diferență care ridi. 
că semne de întrebare: la 
activitatea industrială 
(practic, Ia cărbune) lip
sesc 257- de oameni, pe cînd 
Ia investiții planul este 
depășit cu 34. Alte dife
rențe de acest gen sînt e- 
difkatoare: dacă muncito
rii sînt maț puțini eu 253. 
personalul TESA direct 
productiv este „dijmuit" 
doar cu 3 oameni. Așadar, 
la mina Livezeni se asigu
ră personalul TESA din 
fcărbune, dâr muncitorii... 
Să facem un caicul. Să
luăm productivitatea mun. 
eH pe întreprindere, de
aproximativ o tonă pe post. 
Dacă ar fi existat acești 
253 de muncitori, mina Li
vezeni și-ar fi mărit pro- . 
ducția zilnică, numai pe

înainte de a lucra în I 
subteran viitorii munci- ■ 
torj efectuează un sta
giu de instructaj în ce. 
Ie două centre de la 
Vulcan și Dîlja. In ima
gine — aspeet din mi- 
na-școasă da la I.M. Dîl. 

această cale, eu 250 tone. 
Iată o altă distonanțălafel 
de curioasă, care reiese, 
ințrînd rnai adine în si
tuațiile scriptice. In cazul 
muncitorilor care lucrează 
efectiv pentru producția 
de cărbune, din subteran 
lipsesc 270, iar la suprafa
ță... prisosesc 14. Este încă.

I.M. LIVEZENI

un exemplu elocvent al fo
losirii „raționale** a perse, 
rialului muncitor. Să nu 
mat vorbim de procentul 
de realizare a efectivelor 
din subteran și de Ia su
prafață. Dacă în subteran 
acesta este realizat, pe 
sectoare de activitate doar 
în proporțb cuprinse între
69.2 la sută, (la aenaj) și
98.3 Ia sută (electromeca
nic), la suprafață se înre-... tațegistreazâ, de la începu ,
gîatrează depășiri caprin. ti£ hmR, un minus de 3 TOO

.tone de cărbune. Două ui. 
time întrebări: cîțî oameni

se între 4 la sută (separației 
și II Ia sută (transport), hf 
condițiile în care transpar- au adus delegații care uni
tul la această mină creea. Mă prin țară și cîți mun-
ză necazuri în subteran, cltorl au fost stabilizați in
nicidecum la suprafață. acest an la mir.a Livezeni?

Concluziile, după cum reiese din anchetele noas
tre, sînt clare. Masările care se impuneau luate’ in 
urma indicațiilor primite n-au condus Ia nici un re
zultat, pentru că nu s-a lucrat —■ în sensul folosirii 

- efectivelor — economic, la nivelul cerințelor. Apelînd 
la limbajul cifrelor, mina Lonea a rămas datoare, 
doar pe această lună cu 4200 tone de cărbune, VuL 
canul cu 3 427 tone și IM. Livezeni cu 3 700 tone. Arf 
ceste nerealizări reflectă, productivitățile mici obți
nute la nivel de întreprindere, datorită în mare mă
sură, folosirii ineficiente a efectivelor, diferențelor 
discrepante dintre oamenii care lucrează în cărbune 
și cei din activitățile auxiliare.

PAGINA REALIZATA DE
Ion VULPE, Gheorghe BOȚEA, Mircea BUJORESCU
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Așadar, . iată, statistic, 
citeya diferențe care e- 
xistă între efectivele pro
ductive și auxiliare de la 
mina Livezeni. Dacă sînt 
sau nu justificate. pot s-o 
spună cei care răspund de 
eficiența economică Ia aJ 
ceastă întreprindere. Este 
adevărat, în ulțlma perioa 
dă măsurile întreprinse 
vizează îndreptarea acestor 
distonante. Un număr de 
7 lăcătuși, mineri și aju
tori mineri de la lucrările 
auxiliare, au fost dirijați 
la fronturile direct produc
tive. De la suprafață, au 
mai intrat ia front alți 
doi muncitori. Alțî 17 mun. 
cltori de Ia lucrările au
xiliare, eare nu au fost 
apț! pentru subteran și 24 
de femei s-au traas.fer.it 
la elte Întreprinderi.:

Dar. cu o floare- Deo
camdată. mina. Livezeni

VKQI.AE
traas.fer.it
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productivitate, au fost executate ample 
acțiuni de îmbunătățiri funciare Și de 
gospodărire a aPelor.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
programul lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare, care asigură înfăptuirea într-o 
concepție unitară a amenajărilor ce ur
mează a fi făcute în acest cincinal.

S-a indicat să se treacă la organiza
rea în toate județele colinare a unor u- 
nități-etalon de combatere a eroziunii 
Solului, după modelul stațiunii Perieni, 
județul Vaslui, care să devină centre 
Puternice de generalizare a celor mai 
pune experiențe dobîndite în acest do- 
înenia. S-a cerut să se stabilească pen
tru fiecare județ suprafețele ce urmea
ză să fie amenajate pînă la sfîrșitui 
actualului cincinal și să se ia măsurile 
necesare în vederea asigurării forței de 
mpncă, a celorlalte mijloace care să 
garanteze executarea lor integrală. ;

S-a ho tării Ca prin planurile anuale 
să se prevadă suprafețele ce vor fi afî. 
pate șl scarificate, astfel incit lucrările 
să fie realizate pe întreaga suprafață pL 
nă la sfîrșitui acestui cincinal.

Comitetul Politic Executiv a exami
nat și aprobat Programul privind în
făptuirea măsurilor de autoconducere 
și autoaprovizionare în vederea asigu
rării unei bune aprovizionări a popu
lației cu produse agro alimentare și bu
nuri industriale de- consum pe trimes
trul IV 1982 și semestrul I 1983.

întocmit pe baza indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu, programul con
ține prevederi menite să asigure o bu
nă aprovizionare a populației cu pro
duse agroalimentare și Industriale speci
fice sezonului, într-o gamă sortimentală 
diversificată șî de calitate, în concor
danță cu nivelul șî structura veniturilor 
populației, potrivit obiectivelor stabili
te de Congresul al XII-lea al Partidu
lui Comunist Român, privind ridicarea 
Continuă a nivelului de trai al întregu
lui popor. S-a subliniat că Ia dimen
sionarea cantităților propuse în pro
gram s-au avut în vedere cerințele de
terminate de o alimentație echilibrată, 
științific fundamentată, diferențiată în 
funcție de structura populației. Comite
tul Politic Executiv a accentuat necesi
tatea de a se acționa pentru înfăptuirea 
Prevederilor privind autoconducerea șî 

autoaprovizionarea teritorială și a ce
rut guvernului să urmărească cu perse
verență realizarea sarcinilor de crește
re a producției agricole, vegetale și a- 
nimale, îndeplinirea integrală a progra
mului de aprovizionare a populației cu 
produse agroalimentare și bunuri indus
triale de consum, să exercite un con
trol permanent, riguros, asupra activi
tății desfășurate de toate organele cen
trale și locale pentru îndeplinirea obli
gațiilor ce Ie revin.

Comitetul Politic Executiv a cerut să 
se ia neîntîrziat măsuri pentru trans
punerea în practică a sarcinilor stabi
lite de secretarul general al partidului 
privind-amenajarea de nd piețe agro-a- 
limentare și mai buna gospodărire a ce
lor existente, întărirea ordinii și disci
plinei în acest domeniu, livrarea rit
mică către populație a unor produse de 
calitate, în condițiile unui comerț mo
dern, civilizat.

Comitetul Politic Executiv a analizat 
Raportul eu privire la-depunerile în 
bani, ca parte socială, pentru fondul 
de dezvoltare economică de către mem
brii organizațiilor cooperatiste. In ca 
drul acestei acțiuni, care a început în 
anul 1980. membrii cooperației agricole, 
meșteșugărești și de producție, achi
ziții Și desfacere a mărfurilor, precum 
și mecanizatorii și specialiștii care lu
crează în cooperativele agricole de pro
ducție au depus sume importante la 
fondul de dezvoltare economică al co
operativei, ce constituie partea socială 
tn proprietatea lor și pentru care bene 
ficiăză de anumite drepturi prevăzute 
de lege. * ■

Comitetul Politic Executiv a subliniat 
necesitatea ca uniunile cooperatiste și 
organele financiar-bancare să intreprin 
dă măsuri în vederea sporirii număru
lui depunătorilor și a sumelor depuse, 
precum și pentru utilizarea cu eficien
ță maximă a" fondurilor constituite.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
și aprobat, de asemenea, proiectul Legii 
privind participarea, cu părți sociale, 
a oamenilor muncii din unitățile eco
nomice de stat la constituirea fondului 
de dezvoltare economică.

Iii elaborarea proiectului de lege s a 
avut în vedere faptul că dezvoltarea 
Proprietății socialiste, a aittoconducerii 
muncitorești, ridicarea pe o treaptă su
perioară a calității oamenilor muncii 

de proprietari ai mijloacelor de pro
ducție, de producători și beneficiari ai 
întregii avuții naționale, impun ca a- 
ceștia să-și asume nemijlocit, într-un 
grad mai mare, răspunderea bunei gos
podăriri a părții din avuția națională 
ce le-a fost încredințată, să participe 
activ la administrarea cîț, mai eficientă 
a patrimoniului unității, Ia conducerea 
și dezvoltarea întregii activități econo
mice.

In acest cadru, s-a subliniat că asigu. 
rarea unei legături mai sțrinse a fie
cărui om al muncii cu unitatea în ca
re lucrează și a cointeresării mai ac
centuate a personalului unităților în 
obținerea de rezultate economice supe
rioare face necesară instituirea dreptu
lui oamenilor muncii de a contribui, 
în bani sub formă de părți sociale, . la 
dezvoltarea, mijloacelor fixe productive 
și de a obține, în funcție de această 
participare, un venit suplimentar diri 
beneficii. Persoanele care nu lucrează 
în întreprinderi direct productive pot 
participa prin depuneri la unități e*;
conomice, în aceleași condiții și cu ace
leași drepturi ca și personalul munci
tor al acestora. Contribuția oamenilor 
muncii la constituirea fondului de dez
voltare va conduce Ia întărirea răspun
derii lor, în calitate de proprietari, 
pentru dezvoltarea și apărarea avutu
lui obștesc, pentru utilizarea cu maxi
mă eficiență a mijloacelor de care dis 
pun, la participarea mai activă a co
lectivelor de muncă la autoconducerea 
și autogestiunea unității, creșterea ren
tabilității, a beneficiilor și, în mod co
respunzător, a veniturilor.

Comitetul Politic Executiv a anali
zat și aprobat' propunerile privind re
organizarea Consiliului Suprem al Dez 
vollării Economice și Sociale a Româ
niei, ținîndu-se seama de cadrul larg 
democratic existent, de necesitatea ri
dicării pe un pian superior a întregii 
activități economico-sociale a patriei 
noastre, a creșterii competențelor și 
răspunderilor tuțuror organismelor 
democratice în acest domeniu, coordo 
nării unitare a întregii activități, în 
concordanță cu obiectivele stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidului.

Comitetul Politic Executiv a stabilit 
componența, competențele și modul de 
funcționare ale Consiliului Suprem al 

Dezvoltării Economice și Sociale. Comi
tetul Politic Executiv apreciază că prin 
largile responsabilități ce i se conferă, 
ca organism superior de analiză, co
ordonare și îndrumare, Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și So. 
ciale capătă rolul de Cameră legislate 
vă a partidului și statului, cu atribuți
ile unui parlament economic, care deli
berează asupra problemelor economice 
și sociale, are inițiativă legislativă, dez
bate și avizează proiectele de legi refe
ritoare Ia dezvoltarea economico-socială 
a țării, adoptă hotărîri obligatorii pen
tru toate organele de stat și unitățile 
socialiste care au sarcini in dome
niul său de activitate.

In conformitate cu măsurile adopta
te, se va modifica Legea de organizare 
și funcționare a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale.

Comitetul Politic Executiv a hotărîț 
câ aceste documente să fie supuse dez
baterii Plenarei Comitetului Centra] al 
Partidului Comunist Român.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu 
privire Ia vizita de prietepie efectuată 
în țara noastră, în zilele de 20 și 21 
septembrie a.c., de tovarășulMimed 
Sekou Toure, secretar generăl^î-arti 
dului Democrat din Guineea, președin
tele Republicii Populare Revoluționare 
Guineea.

Comitetul Politic Executiv a stabi
lit măsuri pentru traducerea în viață a 
înțelegerilor și documentelor adoptate 
cu prilejul întîlnirilor la cel mai înalt 
nivel, subliniind că acestea servesc " în 
egală măsură, intereselor celor două 
țări Și popoare, cauzei păcii, • înțelege
rii și cooperării internaționale.

★
Comitetul Politic Executiv a rezolva), 

de asemenea, probleme curente ale ac
tivității de partid și de stat.

CRONICĂ
-Prin decret prezidențial, tovarășul 

Marin Enache se eliberează din funcția 
de președinte al Consiliului Central de 
Control Muncitoresc- al Activității E- 
conomiee și Sociale.

Tovarășul Iile Verdeț se riu-mește în 
funcția de președinte al Consiliului Cen
tral de'Control. Muncitoresc al Activi
tății Economice și Sociale,

SPORT • SPORT
Campionatul județean de fotbal

. „PREPARATORUL 
TJR1LA — „PREPARATO
RUL" LUPENI 6—0 (2—0). 
fbipa „Preparatorul" Pe.

la a Continuat și in în- 
Țllnirea cu „Preparatorul''1 
IȘupeni șirul succeselor ob
ținute de cînd Ia cîrmă se

Ton
a- 
la

âflă noul antrenor, 
gărcanu. Construind 
Jaicurl permanente 
poarta apărată de .Ciura, 
în min. 12, la W centrare a 
căpitanului de echipă Ker. 
țesz J, mingea ajunge la 
Ijorlndz If, care înscrie cu 
papul șl 1—0, jlocul este 
.controlat în continuare de 
gazde. Cel de al doilea gol 
iade în min. 22, autor Dul. 
MU șl, 2—0. Pînă in fina
lul primei reprize mai

■ Moțăm cele șase șuturi pe 
Spațiul porții semnate de 
S.urdoiu, Baron șî Kertesz 
U
’ In 
man, 
linia 
țiloi, 
«e mai greu atacului gaz-- 
3el»r. Ghib înscrie în mln. 
48 și, 3—4, Din acest mo

to min, 
oaspeții ies la atac, 
toarte timid, Pungariu

avut totuși golul de onoa
re în virful bocancului, 
dar portarul Toni îi cu
lege mingea. Min. 55 a 
însemnat pentru gazde al 
patrulea gol înscris de Lo_ 
rinez II.

Pînă în finalul partidei 
jucătorii echipei „Prepara. 
torul“ Petrila reușesc să 
mai înscrie de două ori 
Prin Lorincz II, dintr-o 
pasă trimisă de Androne, 
și prin Kertesz- II, -din lo
vitură de Ia 11 m.

Vasile BELDIE

memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie i Nea Marin 
miliardari Unirea t A- 
părarea sîciliană.

LONEA 1 Părințj de

repriza secundă Ga- 
Calo șî Rcsiga, din 
de apărare g Oaspe- 
fao față din ce în

duminică,
.ANÎNOASA : Școala 

curajului, III,
VULCAN — Luceafă

rul i Trei oameni peri
culoși. ■' V ' ■

LUPENI — Cultural:

ment, pînă 55, î 
dar - -

s

I
I .
; Atac împotriva lui Rom. 

-mei,';,
UR1CANI: Cununa

patriei. .

Cooperativa „Unirea“ 
Petroșani

CI

Institutul de mine
Strada 30 Decembrie nr. 1 A,

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA: •
♦ doi tehnicieni proiectanți

• patru lucrători in ateliere de modele
Posturile sînt in specialitățile : confecții 

textile, încălțăminte, tricotaje, blănărie și ma- 
rochinărie.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute în Decizia UCECOM nr.‘69/1977 
și Legea 57/1974, republicată.

Informații suplimentare la biroul personal- 
învățămînt, telefon 42763.

16,00
16,05

TV
Telex,
Școala conteni po. 
rană.
Lotca de aur.16,30

17,00 Viața culturală. 
17,40 Tragerea Pro no.

expres.
17,50 1001 de .seri. 
20,00 Telejurnal,
20,20 Actualitatea eco

nomică. 'U:
20,35 Dialogul faptelor.

Emisiune realiza, 
tă în întîmpinarea 
alegerilor de. de- 
patați în consili
ile populare.

) Film . artistic : 
„Banchet pentru 
Ahile". Producție a 
studiourilor din 
R.D.G.

2a,20 Telejurnal.

21,00

VIND covor persan im
port, 2/3, Lupeni. strada 
T, Vlatlimirescu nr. 74/17,1. 
(1192)

PIERDUT cal (armăsar) 
sur,- de statură mijlocie 
cu coama retezată. Adre
sați Pîrvulescu Nicolae. 
Paroșeni, 260 A, Găsitoru
lui recompensă. (11’51)

PIERDUT legitimație bi. 
blioteeă nr, 2669, elibera
tă de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă.

■ -\ (1181)
PIERDUT legitimație bi. 

blioteeă (periodice) pe nu. 
mele Mureșan Aurel, eli
berată de Institutul de 
mine Petroșani.‘O declar 
nulă. (1185) .

PIERDUT legitimație bi. 
blioteeă (periodice) pe. nu-.

organizează concurs pentru ocuparea postului de
— INSTRUCTOR CULTURAL I» clubul 

studențesc
Concursul va avea loc în data de 15 

toiubrie 1982.
De asemenea, încadrează direct sau 

transfer : I . , ■ K.

— Un strungar categoria IV—VI
' Condițiile de încadrare și retribuire

conform Legii nr. 12/1971 și Legii 57/1971 re
publicată.

Cererile se pot depune zilnic la biroul plan- 
retribuire personal, unde se pot obține și relații 
suplimentare, telefon 42580 interior 151.

OC

prin

sini

Mica publicitate
PIERDUT legitimație bi. 

blioteeă (periodice), cu nr, 
772, eliberată de Institutul 
de mine Petroșafri, O de
clar nulă, (1'189)

PIERDUT legitimație bi. 
blioteeă (periodite), cu nr. 
2638, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1190)

PIERDUT legitimație bi. 
blioteeă, pe numele Cos
tas Emil, eliberată de ins
titutul de mine Petroșani. 
O declar nulă. (1191)

mele Ngendakuriyp Daniel, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani, O - declar 
nulă. (1186)

PIERDUT legjtiiii a ție bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Bora Eugen, elibera
tă de Institutul de ming 
Petroșani, 'O declar nulă. 
.1187) . .

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice), ai tir, 
3552. eliberată de Institu
tul de mine Petroșani, O 
declar nulă. (118.8) '

■■ 7' ANUNȚ de familie

S-au împlinit 5 ani de cînd ne-a părăsit pentru 
totdeauna cel care a f®»| ua bun soț, tată și bunic 

KONYECZKI ANTONIU (Toni) ,
Ii vfim păstra « yețaică amintire. (1196) *■

«EDACTIA 51 MDMiNițriap* . P.i,#îoni t(r. N. «ătoesru - â, fe»efwni I1«2 (seenIprîoO, 41443. 4 n« WMRȘ. t ripwnln Ftfcsnrf, «6 S. NfatocR> «


