
Vineri, 8 octombrie, s-au încheiat lu
crările Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, desfășura
te sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar generai al Partidului 
Comunist Român.

In cea de-a doua zi a plenarei, în ca
drul dezbaterilor au luat cuvîntul tova
rășii loan Avram, Eva Feder, Ion Radu, 
Teodor Roman, Ion Pățan, Dan Surules- 
cu. Trandafir Cocârlă, Gheorghe Dinu, 
Ilie Rologa, Nicolae Constantin.

Referindu-se la documentele supuse 
dezbaterii, toți vorbitorii au dat o înaltă 
apreciere contribuției hotărîtoare, deter
minante. a tovarășului ' Nicola e 
Ceaușescu, la elaborarea și înfăptuirea

politicii partidului și statului nostru, 
consacrată creșterii neîntrerupte a pro
ducției industriale și agricole a țârii, dez
voltării științei, culturii și artei, ridicării 
permanente a bunăstării, materiale și 
spirituale, a întregului popor, înfloririi 
continue- a patriei, în deplină libertate și 
independență, sporirii prestigiului și ro
lului României socialiste în lume.

Răspunzând îndemnurilor, orientărilor 
și indicațiilor date de secretarul general 
al partidului, ei s-au angajat în țjumele 
comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii 
din colectivele în care își desfășoară acti-

(Canttnuare in pag. a t*a>

Hotărîrea Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Cumunist Român 

din 7-8 octombrie I98Z
Plenara Comitetului Cen. 

trai al Partidului Comu
nist Român, întrunită sub 
președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar generai al Partidului 
Comunist Român, în zile
le de 7—8 octombrie a.c., 
a luat în dezbatere urmă
toarele probleme înscrise 
pe ordinea de zi :

1. Proiectul Planului 
național unic de dezvolta
re economico-socială a Re
publicii Socialiste Româ

nia pe anul 1983 ;
2. Proiectul Planului de 

dezvoltare a agriculturii 
și industriei alimentare pe 
anul 1983.

3. Programul privind 
înfăptuirea măsurilor de 
âutoconducere și autoa. 
provizionare în vederea 
asigurării unei bune apro. 
vizionări a populației cu 
produse agxoalimentare și 
bunuri Industriale de con
sum pe trimestrul IV 1982 
și semestrul I 1983.

4 Programul unitar pri
vind realizarea în com
plex a lucrărilor de îmbu. 
nătățiri funciare,

5. Proiectul de Lege pri. 
vind participarea, cu părți 
sociale, a oamenilor mun
cii din unitățile economi, 
ce de stat Ia constituirea 
fondului - de dezvoltare e- 
conomică.

6. Propuneri privind con
vocarea Conferinței Na-

(Continuare in pag. a 3-a)

Ședința Biroului Executiv al Consiliului 
National al Frontului Democrației si

Unității Socialiste
J -

Vineri, 8 octombrie a.c., 
a avuic- * ședința Birou
lui Exeettov ai Consiliului 
Național al Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste.

Biroul Executiv a dez
bătut Programul de mă
suri cu privire la organi
zarea și desfășurarea ale
gerilor generale de depu- 
tați în consiliile populare 
municipale, ale sectoare
lor municipiului Bucu
rești, orășenești și comu. 
bale.

Eveniment politic cu 
profunde semnificații în 
viața societății boastre, 
alegerile, care vor avea 
loc la 21 noiembrie 1982, 
se vor desfășura în condi
țiile puternicului avînt 
creator, determinat de a- 
propiata Conferință Na.

țională a P.C.R. și a 35-a 
aniversare a proclamării 
Republicii, prilejuind ma. 
nifestarea hotărîrii de ne
clintit a tuturor cetățenilor 
patriei de a urma neabă
tut Partidul Comunist Ro_ 
mân, pe secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, *de a transpune 
in fapt politica înțeleaptă 
a partidului de făurire a 
societății socialiste multi, 
lateral dezvoltate și înain
tare a României spre co
munism. .

Subliniind că . alegerile 
reprezintă o nouă expresie 
a democratismului socie
tății noastre socialiste, Bi
roul Executiv a relevat 
că ele trebuie să constitu
ie un prilej pentru îmbu
nătățirea activității con
siliilor populare,, a legă

turii acestora cu masele. 
în vederea înfăptuirii sar. 
cinilor economico-sociale 
ce le revin din programele 
de dezvoltare în profil te
ritorial ale tuturor zonelor 
patriei noastre.

în conformitate cu pre
vederile Legii electorale, 
pentru - alegerile actuale 
urmează ca procentul cir
cumscripțiilor electorale 
unde vor fi depuse mai 
multe candidaturi să fie 
de peste 80 la sută.

Biroul Executiv a ascul. 
tat o informare cu privire 
la stadiul organizării ac
țiunilor.pregătitoare pentru 
alegerile de la 21 noiem
brie a.c. și a dezbătut Pro. 
iectul Apelului Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste adresat oamenilor 
■muncii de la orașe și sate.
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Decît justificări inginerești pentru 
suplimentarea efectivelor — 

soluții inginerești de-creștere 
a productivității

ln interviul publicat în 
numărul trecut al ziaru
lui nostru, notam din de
clarațiile inginerului șef 
Grigore. Grăjdan, printre 
..altele, și faptul că în 
urma unui studiu întoc
mit și care a fost înain
tat combinatului se de
monstra necesitatea spo
ririi efectivelor în subte
ran eu 314 posturi pen
tru a asigura plasarea 
necesară a fronturilor de 
lucru și a completa, e- 
fectivele de , regie. La 
Finelui său, directorul mi. 
hei, ing. Benone Costi- 
naș, -ridica într-o discu
ție avută aceeași proble
mă a completării efec
tivelor cu 250 de oa
meni, făeînd apel la ace
lași studiu. Lăsind deo
parte neconcordanța din
tre cele două cifre (decla
mațiile erau făcute la in-

Invltațle 
la gospodărirea 

localităților
Zilele prielnice din 

acest anotimp trebuie 
folosite din plin pentru 
desfășurarea unor ample 
acțiuni de muncă me
nite să întroneze pre
tutindeni ordinea, cu
rățenia și frumosul.

Cetățeni din toate 
localitățile Văii Jiului ! 
Mâine, participați cu 
toții Ia acțiunile gos
podărești organizate 
pentru înfrumusețarea 
cartierelor și orașelor 
în care trăiți și munciți.

terval de .două zile una 
de cealaltă, și două zile 
astăzi sin t s uficiente, din 
păcate în mineritul Văii 
Jiului pentru, a se schim
ba opiniile), am consultat 
și situațiile existente la 
mină privind efectivele
planificate și realizate
pe genuri de lucrări, pen
tru luna septembrie. O 
primă constatare : nu
mărul total al muncito
rilor existenți la ' mină 
este cu 146 mal mare de. 
cît cel planificat. Sigur; 
se poate ridica problema 
că această depășire are 
tec pe seama efectivului 
de la. -suprafață, doar la 
„total’subteran" apare un 
plus def 48 de oameni, iar 
la activitatea de supra
față, fără depășiri, lin 
plus de numai 14 oameni. 
Așa stind lucrurile, de 
ce mai au nevoie de 250 
oameni în subteran (să 
luăm cifra cea mal mică, 
indicată de directorul 
minei)? Se poate spune 
că pentru plasarea aba
tajelor. Numai că pos
turile realizate în abata. 
je sînt doar cu 7 mai 
puține decît cele planifi
cate. Este foarte adevărat 
că cei doi conducători 
subliniau ca o necesitate 
și completarea efective
lor de; la deservire și 
întreținere, pentru că, a- 
Vînd la ora actuală un 
număr redus de oameni ■ 
la aceste genuri de lu
crări, nu se poate asigu
ra aprovizionarea brigă

zilor cU materialele nece
sare, iar ia întreținere 
e.-'te un volum mare de 
lucrări. Ei bine, efective
le la aceste două genuri 
ele lucrări,, posturile rea. 
lizate sînt, de asemenea, 
superioare celor planifi, 
cate.. Astfel la „deservi
re în subteran" pentru 
luna septembrie exista o 
planificare de 630 de 
posturi și realizau 636 
de posturi (în abataje se 
realizau „ numai 610), iar 
la întreținerea minieră, 
tot în subteran, se pla
nificaseră 255 de posturi 
și s-au realizat 340 de 
posturi — eu un plus de 
85. Oricine poate consta
ta o mare diferență între 
„realizat**,; „planificat'b- și 
„necesitatea solicitărilor" 
celor doi conducători.

Și pentru a nu fi adu
să în discuție situația 
efectivelor pe sectoare, 
o amintim și pe aceasta, 
din aceleași date statis
tice primite de la ing. 
Vasile Drăgan. La secto
rul I, exista un plus de 
32 de oameni și luna a 
fost încheiată cu un mi
nus de 3290 de tone, ia 
fi nu s-au realizat pos
turile planificate cu... 1
post, dar minusul acumu
lat depășește 4400 de to_

Dorin GHEȚA, 
Gheorghe BOȚEA

bîf"” ' ' 1 ”....- “ ” :
(Continuare in pag. a 2-a)

Cu restanțe la deschideri și 
pregătiri nu se va realiza
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Programele de posibilități66 să nu rămînă 
stadiul de... programe (I)Ia

La mina Livezeni 
ne-am propus să reali
zăm trei dezbateri pe te
ma brigăzilor rămase sub 
plan, pentru formațiile 
de la fiecare sector.' A- 
ceasta și pentru faptul că 
NICI UNA dintre brigă
zile din cărbune nu și-a 
realizat sarcinile pe luna 
septembrie, deși la înce
putul lunii. conducerea 
minei și brigadierii îm
preună au elaborat un 
„program de posibili
tăți". in baza căruia ur

si Ma ca mina să i înregis- 
| treze un minus de
• ~ZZZ ____ d. __
I bune Din păcate, acesta• c ------

I

de 55 la sută. La o me
die zilnică de 2104 tone 
plan, s-au extras numai 
1157 tone.-Practic, minu
sul din abataje este mi
nusul minei. Productivi.

ducția din abataje a fost 
realizată într-o propor
ție alarmantă, nici ju
mătate, adică 44,4 la su
tă. De aceea, considerăm 
că este necesară o anall-

productivitatea
și Bănceanu cu

I

nu
mai... 9500 tone de câr-

a fost de 24 000 tone, a- 
Jică planul minei a fost 
ina-pl nit doar în procent

tatea muncii in abataje a 
fost mâl mică cu 1400 
kg/post față de cea pla
nificată, conținutul de 
cenușă depășit cu 3,1 
puncte, ceea ce a condus 
la o penalizare de peste 
1700 tone cărbune. Pro-

ză amănunțită la nivel 
de formații de lucru din 
abataje.

Așadar, la sectorul I, 
din cele două brigăzi nici 
una nu și-a realizat sar
cinile : Valache cu 3765 
tone (minus 3,5 tone pe

post la 
muncii 1) 
un minus de 820 mc (o 
productivitate mai mică 
cu 3,5 mc/post I). La ni
vel de sector, producția 
a fost „realizată" in pro
porție de... 37 la sută (?!?), 
iar productivitatea in ra
port de 55 la sută. Mai 
concret, sectorul avea un 
preliminar mediu zilnic 
de 700 tone de cărbune 
și a realizat doar 259 to
ne.

La intîlnirea de lucru 
dintre brigadieri, maiș
trii, șefi de sectoare și

Mircea BUJORESCU

fffcnttnaar. ta» faș. a t-A,

i

nsci planul
Creșterea producției de 

cărbune la întreprinderile 
miniere depinde de va
lorificarea tuturor rezerve
lor de care dispun, iar ti
na dintre acestea constă 
în realizarea la termen a 
lucrărilor de deschidere 
și de pregătire care silit 
executate de sectoarele de 
investiții de la fiecare 
mină. Rămînerea în urmă 
la lucrările de deschideri 
și de pregătiri atrage du. 
pă- sine nepunerea în 
funcție a noi capacități de 
producție ‘ capabile să a- 
copere producția de căr
bune. La mina Dîlja, mi-

la cărbune
nă care, n,u-și realizează 
sarcinile de plan la pro
ducția fizică de cărbune, 
și aceste lucrări au ră
mas cu mult in urmă în 
primele trei trimestre ,a- 
le anului. La lucrările de 
deschidere era prevăzut 
să se execute în acest in. 
terval de timp 1020 de 
metri liniari și au fost 
executați pină la sfîrșitul 
lunii septembrie numai 
650 de metri. Nici la lu
crările de pregătire si-

B. GIIEORGIIE

(Continuare in pag. a 2-a)
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Fa rmacologia
și pregătiri

(Urmare din pag. I)
rî-

Bâtcă 
Ioniță

ast- 
au 
e- 

lu-

După Beringen (Bel
gia) și Ankara, Petroșa. 
niul pare a fi al treilea 
oraș din lume care găz
duiește un salon al umo
rului dedicat, în sens 
propriu, terapeuticii prin 
rîs. Nu e deloc o butadă, 
pentru că astăzi, la ora 
11, în holul de marmură 
al Spitalului municipal 
din Petroșani, un juriu 
format din medici și pre
zidat de un consacrat în

materie, Mihai Stănescu, 
va desemna pe cîștigăto. 
rii expoziției de umor 
grafic intitulată „Vi.„ 
suri". : :

„Virusul" invitației de 
participare a declanșat 
o veritabilă „molimă" de 
rîs printre practicienii 
caricaturii din țară, 
fel că organizatorii 
fost... surmenați de... 
perația de selecție a 
crărilor. Din cele aproa-

tunul), etica profesiona
lă, care (de ce să n-o 
recunoaștem ?) uneori 
devine necunoscută 
fața unor cunoscuți 
tenți", cu siguranță 
narați de strămoșul 
pocrate, „ochelarii 
cal" după care (surpriză . 
și pentru oculiști) se pot 
ascunde ochii minții. Tot 
atît de adevărat "este, ne 

țin de douăzeci de de- dau de înțeles „înțepătu. 
sene. Dar comisia de 
preselecție a diagnosti
cat i cinci intră în... sa
lon, restul în... rezerve.

Dintre exponatele care 
administrează privitori
lor un rîs... sănătos re
țin atenția cele semnate sentimentului erotic. O.

culisticii i se avansează 
recomandarea că anu
mite semne (neocultisti- 
ce 1) ce sensibilizează și 
retina... sufletului se pot 
vedea fără ochelari. Alt
fel spus, medicina poate 
vindeca numai miopia 
globului ocular !

în afara orelor de vizi, 
fă externii nu vor intra 
in spital prin... buzuna
rul portarului. (Nu vă 
speriați, e tot o glumă !). 
Medicul Mihai Bănacu, 
descoperitorul hazliilor 
„vi... rîsuri", le oferă 
tuturor consultații de 
gienizare prin rîs.

Ioan LASCU

pe 180 de desene expe
diate au fost prescrise 
pentru... medicația pa- 
cienților și vizitatorilor 
doar 87. înainte de ver
nisarea salonului, umor 
(și încă involuntar !) a 
avut ion Z. Georgescu- 
Lunică din Ploiești, care 
a intenționat să ne „into
xicăm" de rîs, trimițînd 
la Petroșani nil mai pu

Hip- 
de

Desen de LEONTE NĂSTASE — Constanta
W■v

Soluții inginerești 
de creștere a productivității

(Urmare din pag. I) tori. Luînd în calcul nu
mărul de oameni soliei- .

și productivitateane. (Să fie echivalentul tat ... - .
unui post neprestat ?). La\muncu realizata (met cel 

- -- • — - țpuțin cea planificată) se
obținea producția plani
ficată.

Cu alte cuvinte, in lo
cul unor strădanii, al u. 
nor preocupări susținu
te pentru crearea condi
țiilor optime necesare re
alizării productivității 
muncii (cel puțin a ce- 

______  L _ ... lei planificate) se cere cu 
de posturi. La sectorul insistență suplimentarea 
III plus 2073 de *tone și efectivelor cu cîteva sute 
plus 28 la efectiv, iar la 
sectorul IV plus 693 de 
tone la un plus de efec
tiv de 71. Deci la majo
ri te tea sectoarelor numă
rul posturilor realizate 
depășește numărul celor 
planificate. Cu o singură 
excepție insă, sectorul 111. 
nici un sector nu reali
zează productivitățile pla
nificate. Chiar și la sec
torul IV, este o nereali- 
zare a productivității, 
muncii planificate cu 
peste 100 kg de cărbune 
pe post, repetăm, în con
dițiile cînd au un plus 
de efectiv de 71 de oa
meni. Adevărul. este că 
nici la nivelul minei nu 

.este realizată producti
vitatea muncii, planifi
cată. atît la total activita
te, cit. și în abataje sau 
în subteran. : ■.

In aceste condiții apa
re și „-necesitatea" ridi
cată de cei doi conducă-

sectorul V, plus 27 la e- ■ 
fectiv și minus 4035 la 
producție, iar la sectorul 
VI unde există un minus 
de personal de 36 și mi-z 
nusul dș producție era 
de 4138 ’de tone. Doar la 
două sectoare se înregis
tra un plus de produc
ție la sfîrșitul lunii a- 
mintite, dar și uri plus 
de posturi. La .

de oameni și încă să fie 
și calificați și chiar bine 
calificați. „Cer" pentru că 
nu-i greu de „cerut", dar 
cine să le asigure 250 de 
oameni și încă bine ca
lificați ? Altfel spus „noi . 
am cerut", nu ni s-a dat 
și... ne- descurcăm cum 
butem. Adică nu ne rea
lizăm sarcinile de plan.

Poate că ar fi mai la 
tecul lui un studiu apro
fundat, bine documentat 
tehnic, așa cum a indi
cat secretarul general 
al partidului cu prilejul 
vizitei de lucru în bazi
nul nostru, studiu prin 
care să se evidențieze 
mai mult căile de spori
re a productivității mun
cii de folosire eficientă 
a utilajelor din .dotare, 
a complexelor . mecaniza
te și combinelor de aba
taj decît: să, se „justifi
ce" necesitatea lirici' creș
teri de efective.

rile" grafice, că de la 
Paracelsus încoace medi- 
cinei i-au reușit toate 
disecțiile pe diferitele 
părți ale corpului, dar 
nici pînă astăzi ea n-a 
avut succes în disecția...

I 
I 
I 
I 
I I

te IN CEL MAT TlNAR 
CARTIER al orașului 
Vulcan, ansamblul cu 
320 apartamente, se ...fac 
ultimele finisări la blocul 
52, cu 30 de apartamente.
• SPECTACOLE. Sim- 

bătă, 9 octombrie a.c., în 
sala clubului sindicate, 
lor din Lenea vor avea 
loc două spectacole. Or
chestra de muzică popu- 

î Iară „Mîndra" prezintă

de la orele 16 și 19, 
.tacului „Cin tec drag

■ plai de dor", Iși. 
concursul «cunescuț’ii 
iiști Marinela și. Andrei 
Bolohan, Maria Cerna, 
Dumitru PîșU, și Viorica 
Flintașu. Momentele ve
sele vor fi susținute de 
Alexandru David. Din 
program nu vor lipsi nici 
actorii de comedie Jean 
Constantin și Gioni Du. 
mitriu. (M. Vachold)

Ș£K?C- j
di n I 
dau *
SO_‘ I

Rubrică realizată de 
T. CAMPIANU I

de Aram Damadian 
(București), Octavian Bour 
și Virgil Tomuleț (Cluj- 
Napoca), Mircea 
(Deva), Nicolae 
și Constantin Cazacu (Plo
iești), Vasile Crăiță-Mîn, 
dra (Bacău), Molnar De- 
neș (Tîrgu-Mureș), Pavel 
Botezatu (Galați), Leonte 
Năstase (Constanța), Pa 
vei Constantin (Focșani).

„Farmacologia" umo
ristică sintetizată în... la
boratorul caricaturiștilor 
prescrie pastile (ilarian
te, bineînțeles) pentru a 
vindeca excesele ce peri, 
clitează echilibrul bio- 
funcțional al omului din 
secolul XX (televiziunea, 
automobilul, alcoolul, tu-

ȚINEȚI CHEILE SUB... 
CHEIE!

Titlul de mai sus nu-i 
o butadă și veți vedea de 
ce. In seara zilei de 6 
octombrie, în jurul orei 
21,00, Cicea Andrei, de 
16 ani, din Petroșani, a 
sustras de la tatăl său 
cheile mașinii și... pe-aici 
ți-e drumul. A luat 
ei încă doi prieteni, 
minori, și au plecat 
toată viteza înainte" spre 
Hațeg. In apropiere de 
Banița „pilotul" a reușit 
să răstoarne mașina. Cei 
trei nu s-au ales, din fe. 
ricire, decît cu o sperie
tură zdravănă după care 
au luat-o la sănătoasa : 
tatăl păgubaș s-a ales 
cu o~ mașină „șifonată", 
iar cine vrea să învețe, 
cu o lecție: cheiele ma
șinii trebuie ținute sub... 
cheie.
AȘA, CA BERBECII.
Ieri dimineața, pe

8 și 15 minute, pe cînd 
circula prin Livezerii, șo- 

■ ferul automacaralei 36
B 5325 — Strapec Fran_ 
cisc, n-a avut ce face și 
a : intrat în depășirea u- 
nei autobasc 
timp ce din 
circula i 
o altă 
lantă Cum i

■ altă soluție < 
d®uă aut< \ehi< „s-au 
ivat in coarne" ca berbe. 
CÎÎ. Ce-a ieșit din „încă- 
ie-iare" ? Doua mașini a. 
variate (Vinovatul e bun 
de plată), cuvenitele sanc
țiuni pentru executarea 
depășirii nepermi.se și 
regrete tardive. Noroc 
că n-au tost vict.me. Tot 
e bine. încolo... Reguli
le nerespectate -se raz--

luiante în 
sens opus 

regulamentar 
autobasem 

na mai fost 
de alesj cele

I Deși s-a lăsat 
frigul, vestind apropie
rea sezonului rece, Ia 
serele din Lupeni - se 
recoltează salată verde 
pentru cantinele 
I.A.C.C.V.J.

tea interveni la timp în 
cazul cînd apar defecte 
electromecanice, s-au de 
altă natură. Toate aceste 
măsuri stabilite sînt ur
mărite în prezent să fie 
aplicate întocmai de în
tregul personal al sec
torului. In trimestru] IV 
dacă la puțul auxiliar nr. 
1 se va merge în conti- 

nivclul sarcinilor de plan, r.uare cu plasare cores- 
Cauzele care au dus la punzăteare de personal 

aceste rămînerl în urmă în toate cele patru schim. 
la lucrările de deschide- buri și dacă vom fi a- 
re și pregătire au fost a- provizionați Ia timp cu 
nalizrte în mai multe profilele necesare, nu avem 
rînduri la mina Dîlja, dar 
nu s-a intervenit încă cu 
toată răspunderea pentru 
înlăturarea lor. Puțul au
xiliar a lucrat pe un 
6ingur schimb și ștran
gula astfel aprovizionarea 
brigăzilor cu vagonete 
goale. Din această lună, 
la acest puț a început o 
plasare corespunzătoare 
cu personal pe toate cele 
patru schimburi. Goluri
le în aprovizionarea cu 
profile de susținere tb 
GHM 11 și SG 23 au dus 
la pierderea unu] în
semnat număr de metri 
liniari [a acest gen de 
lucrări. Despre modul 
cum se va acționa în 
trimestrul IV pentru rea. „ ____
lizarea planului la lu- ■ buie terminate, pînă 
crările de deschidere și sfîrșiiul acestui an, ... 
pregătire și pentru reeu_, crările începute în stra- 
perarea unei părți din a. tul 5, blocul II pentru con. 
ceste restanțe ne-a infor
mat șeful sectorului ing. 
loan Solga. „Pentru a ne 
asigura o aprovizionare 
ritmică cu materialele

tuația nu este mai bună, 
din cei 1000 de metri pla
nificați, au fost executați 
pînă in prezent numai 
900. Dacă se va continua 
în acest ritm, nici în vi
itor mina Dîlja nu va 
putea să se ridice cu pro
ducția extrasă zilnic la

nici un motiv să nu ne
realizăm sarcinile de
plan și să recuperăm o
parte din rămînerile în
urmă".

î n cele nouă 
luni care au trecut pînă 
acum numai o singură 
brigadă, cea condusă de 
minerul Gheorghe Stoica 
și-a realizat sarcinile de 
plan. Celelalte trei bri
găzi conduse de Petre 
Gherasim, Adalbert "Nagy 

:ip șf loan Căproiu nu și-au 
realizat sarcinile de plan 
și de aceea sectorul se 
prezintă cu aceste însem
nate rămîneri în urmă.

Pentru creșterea capa
cității de producție a mi
nei, în anul viitor, tre

ia 
lu-

turarea a patru noi locuri 
de muncă ce pot 6ă asi
gure o creștere însemna, 
tă a producției fizice de 
cărbune la ntina Dîlja.

necesare la fiecare loc De realizarea planului’ 
de muncă am întărit e- la lucrările de pregătiri 
chipa de aprovizionare, 
am amenajat , orizontul 
300 în vederea executării 
unui transport corespun
zător spre și dinspre fie
care loc de muncă. Am 
asigurat efectivul nece
sar pentru fiecare lucra
re, electrolăcătușii și
revizorii de locomotive 
au fost împărțiți pe
schimburi pentru a pu-

si înaintări depind suc
cesele anului viitor. De 
aceea conducerea colec
tivă, toți factorii de răs
pundere de la mină tre
buie să depună eforturi 
susținute pentru ca în 
viitor să nu se mai în
registreze astfel de rămi
neri în urmă, să se facă 
totul pentru recuperarea 
integrală a restanțelor a. 
cumulate.

Foto: Cristian ȘTEFAN

Programele de posibilități
(Urmare din pag. I)
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4r
Mîine, duminică, 10 

octombrie, este Permisă 
circulația autovehicule
lor proprietate personală 
purtînd numere de în
matriculare CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 
circulație al Miliției 

Petroșani
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I 
i 
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i
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I

> conducerea intreprinde- 
I rii am consemnat opinia
> brigadierului llie Vala-
> che, un miner destoinic
> despre eare- altădată am
> consemnat că obține
> zultate bune. Te
> — Dacă in luna 
>■; teinbrie' a rn-rș rău, 
i cred j căMn. -această 
I o să meargă' altfel.
I ce ? Cele rn ai mari
i bleme le ai 
i Nu : am dam,
I corespulizăter 
i repartizați
■ n-Uii? lucrat
■ Ia abataje: Tron tale. bDeși 

au eă'tegorie de mineri, 
nu sint în stare să bată 
.20. de 'găuri într-un șut. 
Nu știu. Nu: știu să scoa
tă un stîlp. Nu cunosc 
„rînduiala" unui abataj 
frontal. „Pușc" o fîșie la 
două zile, ceea ce. nu e 
în regulă. Pe schimbul

. IV nu am oameni care 
să știe să bată e gaură. 
Degșaba au încadrare,

)

IC.

sep. 
nu 

lună 
De 

p ro
ii cu oamenii, 

ni pregătiți 
Mi-au fost 

mineri "■■■: 
in viața

care
' lor

■dacă nu se pricep, ei au 
lucrat, pe la planari pînă 
acum. Nu au ambiție nici 
să invețe. Am pierdut în

temeinice a viitorilor mi
neri", spunea secretarul 
general al partidului.

. ... Este adevărat, șefii de 1
septembrie două fîșii -dan schimb au rămas aceiași j 
cauza nepriceperii 
ia care a făcut o

.și ne-a dat totul
un u_ 

„gafă" 
pesfte 

cap. Nu ații cu cine dirija 
o grindă, nu se- pricep. 
Nu -știu ce școală Ide ca
lificare au făcut.

Iată, intr-adevăr un 
brigadier căruia i se poa- 
te da dreptate.. Pentru că, 
lotăritor în sparta:: pro

ducției rămine' tot omul 
care, așa culn sublinia 
ășcfetarul general al 
partidului; ; tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în 
euvînțarea de la marea 
adunare populară de la 
Petroșani, trebuie să fie 
bine pregătit, „Este însă 
necesar ca odată cu pre
ocuparea pentru a asigu
ra o bună bază tehnică, 
să acordăm mai multă a_ 
tenție nivelului de cali
ficare j oamenilor mun
cii,; a - cadrelor, pregătirii

:1a această brigadă, dar 
minerii vechi, care știau 
„rînduiala" abatajului' cu 
sic t > i re in J’ vid u a i ă, in. 
treaza acum Ja complex. 
Brîgația lui llie Vahtehc 
suferă de>: TneomogenJza
re din punct de vedere 
al pregătirii profesii aia. 
le. De . aceea, măsura sta
bilită de inginerul ■■■ sef 
al minei Livezeni,: 'Cnas. 
țantîii. lonescuț: :de a1 se 
revedea plasarea ia bri
gadă lui Valache și 
a-i repartiza . un 
dru tehnic, în persoana 
maistrului Mihai Ape. 
trei, hi s.e pare salutară, 
Este o posibilitate de 
îndreptare a situației, ■ 
doar dacă nu va rămine, i 
ca în septembrie, la sta- i 
diul de program de posi. 1 
bilitate. ■. ii

alt
'■'■de
ea-

nepermi.se


(ffnnari <ta pag- t) dul membrilor Comitetului Central al 
partidului.

Plenara a hotărît excluderea din rîndul 
membrilor supleanți ai Comitetului Cen
tral al partidului a tovarășului Victor 
Zglobiu, pentru săvîrșirea unor abuzuri 
și încălcarea prevederilor legale, în func
ția de director al I.A.S. Mangalia.

Plenara a hotărît, de asemenea, exclu, 
derea din rîndul membrilor supleanți ăi 
C.C. al I’.C.R, precum și din rîndul mem.

Ovidiu 
in. 
de

în

vitatea să acționeze ca abnegație și dă
ruire revoluționară pentru îndeplinirea 
ea «acces a sarcinilor economice pe anul 

i In cars șl trecerea, în cele mai bune con. 
I «iții, la înfăptuirea prevederilor planului 

pe anul 1983, pentru realizarea integrală 
[■ * obiectivelor actualului cincinal, pentru 

transpunerea neabătută în viață a hotă-, 
rîrilor Congresului al XII-lea al partidu.
Iui.

Comitetul Central a aprobat, în unani- 
mitate, documentele înscrise pe ordinea 
de zi a plenarei, adoptînd în legătură cu 
acestea o hofărîre, care se dă publicității. 

Plenara a luat în dezbatere unele aba
teri de Ia disciplina de partid și respec
tarea legilor statului nostru și a adoptat 
O serie de măsuri organizatorice.
1 Analizîndu-se gravele abateri care au 
avut loc în activitatea - de comerț exte
rior și care au adus importante prejudicii 
economiei naționale, s-a constatat că o 
mare răspundere în săvîrșirea acestora 
revine tovarășului Cornel Burtică, fost 
ministru al comerțului exterior și coope. supleant al Comitetului Politic Executiv 
rării economice internaționale. Plenara a —
hotărît excluderea lui din Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. și din rîn-
■ ■■■ ■■■■■■■■■ ■ Hi ■■ 0

brilor de partid, a tovarășului _ . 
Mai tec, pentru săvîrșirea unor fapte 
compatibile cu calitatea de membru 
.partid.

Plenara a adus unele modificări 
componența Comitetului Politie Executiv, 
a Secretariatului Comitetului Centra! 
partidului și a Colegiului Central 
partid:

— Tovarășul Virgil Cazacu, membru 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
P.C.R, a fost eliberat din funcția de se
cretar al C.C. al P.C.R., primind alte în
sărcinări ;

—- Tovarășul Miu Dobrescu, membru 

al C.C. al P.C.R., a fost ales în funcția de 
secretar al C.C. al P.C.R. ;

— Tovarășul Marin Enache a fost eli-

al 
de

al 
al

bei at din funcția de secretar al C.C. al 
P.C.R., primind alte însărcinări, șl a fost 
ales ca membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. j

— Tovarășul Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. .1 
P.C.R., a fost ales ca secretar al CjC. al 
P.C.R. f în legătură cu aceasta s-a pro
pus eliberarea sa din funcția de vicepre. 
ședințe al Consiliului de Stat ;

— Tovarășii Petre Dănică și Gheorghe 
Dumitrache au fost eliberați din pudu
rile membrilor supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Totodată, tovarășul Andrei Cervenco- 
vici a fost eliberat din funcția de mem
bru al Colegiului Central de 
Partid, primind alte însărcinări.

Tovarășul Ion Cîrcei a fost desemnat 
ca membru al Colegiului Central de 
Partid și ea vicepreședinte al Colegiului.

Comitetul Central a stabilit convocarea 
Conferinței Naționale a Partidului Co
munist Român în zilele de 16—18 decern, 
brie 1982, cu următoarea ordine de zi. :

1. Cu privire la stadiul actual al edi
ficării socialismului în țara noastră, Ia 
problemele teoretice, ideologice și acti
vitatea politică, educativă a partidului, 
la sarcinile ce revin organelor și organi.

■■■■»■«■■■■■ »«■■■■■

al

za (iilor de partid pentru formarea omu
lui nou, făuritor conștient al socialismu
lui și comunismului.

2. Cu privire la modul în care se rea
lizează planul national unic de dezvolta, 
re economico-socială a României in pe
rioada 1981—1985 și măsurile ce se im
pun pentru îndeplinirea integrală a pla-

^nului în industrie, agricultură, construcții, 
transporturi, circulația mărfurilor, pentru 
înfăptuirea întocmai a hotărîrilor Con
gresului al XH-lea al Partidului Comu
nist Român.-

3. Programele speciale cu privire la
dezvoltarea mai accentuată a bazei ener. 
getice, de materii prime, agriculturii și 
industriei alimentare îm. perioada 1981— 
1985. ,

în încheierea lucrărilor plenarei a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretar general al Partidului Comunist
Român. /iț i >.,.'■•./•>

Cuvîntarea tovarășului. N i co Ia o 
Ceaușescu a fost urmărită cu viu interes 
și deosebită atenție, cu deplină aprobare 
și profundă satisfacție, fiind subliniată, 
în repetate rînduri, cu puternice și însu. 
flețite aplauze.

SMIH■■■■■■■■■■

Avancronică sportivă

Prezente românești
BERLINUL OCCIDEN. 

TAL 8 .Agerpres). In Ber
linul , Occidental s-au des
chis „Zilele Gulturli ro
mânești", manifestare de. 
dicată îndeosebi marelui 
scriitor I. L. Garagiale, cu 
prilejul împlinirii a 70 de 
ani de la moartea sa.

în prezența unui nume
ros public, prof, dr. Vir
gil Cândea, secretar al a. 
sociației „România", a 
deschis o expoziție de fo
tografii și carte. Au pre
zentat comunicări prof. dr. 
Alexandru Piru („Cara- 
giale — un Moliere al 
României") și prof. Ion 
Roman („Locul lui Cara-

giale în literatura univer
sală"). A luat cuvîntul pre. 
ședințele Uniunii scriito
rilor locali, R. Wagner.

BRAGA 8 (Agerpres). In 
cadrul celui de-al XVII-lea 
Festival muzical interna, 
țional de la Brno s-a des
fășurat un simpozion de 
muzicologie consacrat sti. 
lului muzical din secolele 
XVI—XX. Muzicologul
Viorel Cosma, profesor la 
Conservatorul din ' Bucu
rești, a susținut comunica, 
rea „Stilul enescian — ori. 
ginală sinteză între cultu
ra muzicală orientală și 
arta europeană".

Reuniunea „Grupului celor .77"
NAȚIUNILE UNITE ' 8 • 

(Agerpres) Minștrii de ex
terne ai țărilor membre a- 
le „Grupului celor 77“ au 
procedat, th cursul reuniu. 
nil desfășurate la sediul 
Națiunilor Unite din New 
York, la o evaluare a ten
dințelor economice mon
diale și în domeniul dez
voltării cooperării inter
naționale în perioada de 
la ultima reuniune, din 
septembrie 1981, relatea
ză agenția TANIUG. El 
și-au exprimat profunda 
preocupare față de dete
riorarea situației interna, 
țlonale atît pe plan poli. 
ti«, cit și pe plan econo
mic și au deplîns faptul 
că, într-un moment în ca

re criza economică mon
dială, în curs de accentua, 
re, necesită căutarea sis
tematică și concertată a 
unor soluții de durată, u. 
nelp țări dezvoltate, din
tre cele mai puternice, per. 
sistă în refuzul de a se 
angaja în convorbiri și ne. 
gocieri constructive. De 
asemenea, ei au atras a- 
tenția asupra faptului că 
pe frontul crizei economi, 
ce și politice se Înregis
trează o accelerare a cursei 
înarmărilor, ceea ce pune 
în evidență imperativul o. 
pririi înarmărilor și eli
berării unțr resurse pre. 
țioase care ar putea fi u- 
tilizate în sc< pul prosperi
tăți}- -tuturor țărilor.

• FOTBAL. Azi, ora 15, 
pe noul și frumosul sta
dion din Petroșani se a- 
nunță ' un meci de mare 
luptă și am dori de mare 
spectacol.. Echipa, noastră 
favorită întîlnește pe „Di
namo" București, singura 
echipă din primul eșalon 
care in cele nouă etape 
trecute din a’ctualul cam
pionat de fotbal aI diviziei 
A n-a gustat din cupa a- 
mară a înfrîhgerii.. Dorim 
să le ofere această cupă 
favoriții noștri prin prac
ticarea unui fotbal tehnic, 
spectaculos. Dacă nu s-a pu. 
tuț la „Sportul studențesc", 
de ce nu s-ar putea acasă?

Duminică, ora 15, în cam. 
pionatul diviziei C, seria 
a IX-a „Minerul" Lupeni 
întîlnește pe „Inter" Șibiu. 
Meciurile din campiona
tul județean dintre „Pa- 
rîngul" Lonea — „Sănăta. 
tea" Vulcan, „Minerul" 'U. 
ricani — „Măgura" Pui, 
și „Preparatorul" Lupeni 
— „Autobuzul" Petroșani 
se desfășoară duminică în. 
cepînd cu ora 11.

• HANDBAL. Dumini
că, ora 10, echipa de hand, 
bal băieți „Utilajul-Știin. 
ța" Petroșani susține me
ciul din campionatul di
viziei B (tineret) avînd ca 
parteneră de întrecere pe 
„Minerul" Cavnic.

Plenara C. C.
ROMA 8 (Agerpres). La 

Roma s-au desfășurat lu
crările plenarei C.C. al 
P.G. Italian, care a hotărît 
convocarea Congresului al 
KVI-Iea al Partidului în 
Intervalul 23—27 februarie 
1983, la Milano — transmi
te agenția ANSA. A fost 
adoptată, de asemenea, ho.

al P. C Italian
tărîrea de a se constitui 
9 comisie care să pregă
tească proiectul documen
tului politic care va fj a- 
■alizat și aprobat de ur
mătoarea plenară. La ple. 
aară a luat cuvîntul se
cretarul general al parti, 
dului, Enrico Berlinguer.

Reuniune la
KINSHASA 8 (Ager, 

preș). în capitala Zairului 
au început lucrările reu
niunii la nivel înalt fran- 
co africane, la care iau 
parte președintele Franței, 
Francois Mitterand, și șefi 
de stat sau reprezentanți 
ai acestora din aproape 40 
de țări de pe continent. A.

nivel înalt
genda de lucru a reuniu
nii cuprinde, între altele, 
probleme ce privesc situa, 
ția politică din sudul A- 
fricii, ajutorul pentru dez. 
voltare și raporturile din
tre statele occidentale iu. 
dustrializate și țările în 
curs de dezvoltare.

i
t

------------------------------------------------------ A

TELEX • TELEX ■ TELEXg
SOFIA 8 (Agerpres). In români au cîștigat cu jl,5

cadrul Balcaniadei de șah —1,5 puncte intilnirea cu
de la Plovdiv, în runda a echipa Greciei din primul
doua echipa masculină a tur. La feminin, în turul
României conduce cu 4—1 doi, echipa României a
(o partidă întreruptă) in întrecut cu 1,5—0,5 puncte
meciul cu Turcia. Șahiștii selecționata Greciei. ■ •

Mica publicitate

£

sa de cultură din Petro
șani este organizată o 
seară culturală pentru 
tineret, urmată de disco, 
tecă. Momentul educativ 
al serii este expunerea 
„80 de ani de la nașterea 
scriitorului Zaharia Stan, 
cu".

• Schimb de experien. 
ță. Din inițiativa birou
lui organizației de bază 
si a grupei sindicale de 
la sectorul XI investiții ră astăzi, la ora 18,30 
al I.M. Pet-rila, peste 35 
de oameni al muncii, Im. 
preuiă eu familiile, vor 
participa reline la o ex
cursie urmată de un 
schimb de exj.enență la 
I.M. Uricani șl cariera 
Cîmpu lui Neag. Schimbul 
de experiență se va în
cheia ca e seară cultu
ral-distractivă.
• Premieră. Astăzi, la 

ora 16, la cinematogra
ful „Minerul" din Lenea 
are loc premiera filmu
lui românesc „Omul care 
no trebuie*.
• Seară educativă pen. 

tru tineret. MIine la Ga-
ttrmnrm

@ Consultație juridică. 
La clubul sindicatelor 
din Vulcan se desfășoa- 
. M U—.W.L, *U V. O O
seară de întrebări și râs. 
punsuri pe teme juridice. 
Dezbaterile, la care par. 
ticipă oameni ai muncii 
de la unitățile economice 
din oraș, vor fi conduse 
de juristul Petru Verdeș.
• In cinstea fruntașilor 

în producție. In sala de 
apel a I.M. Aninoasa fan
fara taraful clubului 
muncitoresc vor susține 
astăzi, la ora 12,30, un 
microspectacol dedicat 
brigăzii conduse de Gri- 
gore Bădescu' (sectorul 
HI), «are și-a îndeplinit 
integral sarcinile de pro. 
ducție pe luna septembrie.

FILME
18,50
19,00
19,20

19,45
20,20

-« O « O »-« C'*-*' O C

ț
* 
O

"Drobeta la Drcbe.
Severin.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Nea Mărin mi
liardar ; Unirea : Todtă 
lumea este a mea, I-IX.

LONEA : Incident la 
graniță,

ANINOASA; Liniștea 
din adîncuri.

VULCAN — Luceafă
rul ; Calculatorul măr. 
tarișește.

r.UFENI — Cultural: 
Destinația Mahmudia.

URICANI: Cei 7 fan. 
» tastici.
o
I
o
l 11,00

, o
-a

«-■

O

*O
O »-« o •-« O s-a O

11,05

12,30

rv
Telex.
Film artistic: 
„Muntele alb". ,
Din marea carte -; 
a patriei. De la

.. ta-Tuinu
13,00 La sfîrșit de săp. 

lumină.
18,35 Săptămîna

Că.
1001 de seri.
Telej urnal. Sport. 
Cînteeul și poezia 
care ne-au însoțit 
istoria. Redutele 
independenței. 
Teleenciclopedia.
Film serial: Lu
mini și umbre. 
Episodul 25.

21.30 Concert pentru 
orchestră și... cite, 
va glume. ‘ Fante
zie muzical-dis. 
tractivă.

22,20 Telejurnal.
22.30 A ruginit frunza 

din vii. Romanțe 
și cîntece de pe
trecere.

politi. O 
♦ 
»
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ft 
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VÎND urgent casă, Vul. 
can, Decebal 17. (1218)

PIERDUT Legitimație de 
serviciu pe numele Ilie 
■Costache eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (1212)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) ț>e 
numele Varga Gyorgy, elL 
berată de Institutul de mi. 
ne Petroșani. O declar nu
lă. (1216)

PIERDUT carnet de stu
dent și legitimație biblio
tecă .(periodice); pe nume
le Ceaușu Constantin, eli
berate de Institutul de • 
mine Petroșani. Le declar 
nule. (1217)

ANUNȚURI

PIERDUT legitimații bl. 
bl'iotecă (periodice) cu nr. 
1826 și 627, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nule. 
(1219)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mun- 
teanu Ladișlau, eliberată 
de I.C.P.M.C. Petroșani. 
O declar nulă. (1220)

, PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gligor 
Aurora, eliberată de Pre_ 
păiațig Pefcrila. O declar 
aulă (1221)

PIERDUT legitimație de 
serviciu ge numele Mu- 
jescu Jana, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (1222)
DE FAMILIE

SOȚIA OLga anunță toate rudele și prietenii că 
s-a împlinit uri ac de la dispariția dih mijlocul nos
tru a celui care a fost

PIEKNY MARTIN (POȚI)
Amintirea Va rămîhe veșnic vie in inima 

-mea. (1206) ... i,.

COLECTIVUL restaurantului „Minerul" anunță 
împlinirea unui an de la dispariția colegului lor 

MUNTEANU 1ULIU (Lulu) (1235)

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA : Peboftmi ttr. N. lâfcese» • 2, teiefoan» <1*62 (secretariat), S1683, 4 24 W (seefi). TIPARUL î fipagrafto Petroșani, str. N. Băteescu « 21


