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Debut rodnic

SIAL

președin- Socia liste c ol ac primului' ro

Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae

în România constituie o iluștrare a evoluției pozitive pe care o cunosc relațiile de prietenie și co-’

primul ministruCeaușescu, s-a întîlnit, mul ministru al Republicii marți după-amiază, cu pri- Elene, Adreas Rapandreu,
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invitația lui Republicii România, N Ceausescu, și a ministru .al guvernului mân, Constantin Duscălos- cu, marți a sosit la Bucu-

de prieteni

rești primul ministru al Republicii Elene, Andreas Rapandreu, care efectuează 0 vizită oficială de prietenie în țara noastră. ;Vizita premierului elen

în luna 
noiembrie

Ziua de 1 noiembrie a 
fost o zi deosebit de 
rodnică pentru trei în
treprinderi mi niere din 
Valea Jiului. Cei mai 

- puternic colectiv, al mi
nerilor, cei de la Lu- 
peni, a extras în aceas
tă zi 8 560 tone de căr
bune cocsificalMl — ve
ritabil record al extrac
ției zilnice, reprezen- 
tînd 1314 tone 
prevederi.

Consecvent în 
șirea sarcinilor 

de plan, colectivul 
mineri și mecanizatori 
din cariera Cîmpu lui 
Neag au extras 970 tone 
de cărbune cocsifica- 
bil peste sarcinile zil
nice. Cu plus la produc
ția fizică de cărbune în 
această zi se înscriu și 
minerii de la Mija, care 
au extras suplimentar 
140 tone. Colectivul de 
mineri, ingineri și teh
nicieni de la I. M. Băr- 
băteni a raportat, de 

asemenea, realizarea pla
nului în prima zi 
lunii noiembrie.

peste

depă- 
zilniee 

de

Numai creșterea 
productivității muncii 

poate conduce
colectivul spre redresare!Pianul fizic al I. M. A- ninoasa ...registrează în trimestrul IV al anului o substanțială creștere. Comparativ cu luna septembrie, în luna octombrie au Crescut aici și realizările zilnice, aproximativ în raportul în care au și sarcinile. Dar cum cinile lunilor trecute, au fost îndeplinite, tanțele se mențin în tinuare.Să fie doai- acesta tențialul de muncă al colectivului ? în repetate a- nalize pe care redacția le-a întreprins aici, cadre de conducere ale minei au afirmat că nu aceasta este capacitatea productivă a întreprinderii, că realizările pot fi mai spornice. De ce, totuși, persistă situația de impas în care se află producția fizică Ia I. M. Aninoasa? Răspunsul la această întrebare este ușor de dat, dacă ne referim Ia nivelul al productivității muncii.

Nivelul productivității — circa o tonă pe post sub prevederi în abataj — este determinat de indicii scă- zuți de folosire a utilajelor complexe din abatajele de bază ale minei și de deficiențele în transportul producției. Detaliind, trebuie să precizăm că Ia I. M. Aninoasa se află în complexemecanizate de susținere și tăiere în abataje, unul la >- sectorul 
i- sectorulde două dusă de sectorul ții zilnice mai în perioadele

Sporit sar- mi res- funcțiune două con-po-

De mai săptămâni, Grupului Petroșani avut dese . stagnărilucrului din cauza defectuoase

I, iar al doilea în III. De mai bine luni, brigada con- Pavel Dediu, din I, extrage produc- mici decît precedente — puțin peste 8 tone pc post, față dc media de 11-12 tone *pe post în lunile precedente, și producții lunare de circa 6 000 tone, față de 8—10 00(1 tone pe lună în alte dăți. Condițiile au rămas aceleași, dar în ultima perioadă scăzut șeful de brigadă a fost absent de la lucru, fiind bolnav, iar plasarea în abataj, împreună cu preabata- jul, se menține doar la 30-32 de posturi pe zi, deși posibilități există pentru o plasare net sporită.Așadar, din- cauze organizatorico se înregistrează pierderi de producție deloc
Anton HOFFMAN

fContirruare in pag a 2-a.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 

DECRET 
pentru ccmvocarea Marii Adunări Naționale .<'îa;;.tennietol articolului 54 din Consti- ARTICOL UNIC. — Se convoacă Ma- tuție, rea Adunare Națională în a șasea sesi-Constlitil de Stat al Republicii Socia- une a celei de-a opta legislaturi în ziua liste România decretează f de 12 noiembrie 1982, ora 10.

N1COLAE CEAUȘESCU, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

în întregul municipiu se desfășoară în această , perioadă întâlnirile can- 
i didaților Frontului Dcmc- , Z'r*H+îr- ■ » T îr-lî + ă+.î î -*J crațier și Unității * liste cu alegătorii, Socia- acțiu-

i

ne care continuă, Ia un nivel superior de fere a problematicii cial-economicc specifice tuturor localităților, pregătirile în vederea alegerilor de deputați în consiliile populare municipal, orășenești și comunale de. la 21 noiembrie.

dezba- so-

campania electoralăDialogul constructiv, orientat către stimularea tuturor energiilor creatoare ale oamenilor muncii pentru a obține, în întîm- pinarea Conferinței Naționale a partidului, realizări superioare în procesul • dc gospodărire a Văii Jiului, continuă în acest fel dezbaterile care au avut loc în cadrul a- dunărilor cetățenești pentru depunerea și aprobarea candidaților. în municipiu au avut loc 113 adunări la care, au participat peste 45 000 de cetățeni. Ca o expresie vie a democratismului orfft- duirii noastre socialiste, aproape 800 de oameni ai muncii, susținînd can- didații Frontului Demo-
Întrebări acute pe șantiere

De ce suferă aprovizionarea 
de lucru? De ce lipsă de organizare?!bine de două . constructorii deal T.C.H.-

Cu o vastă experiență a muncii subterane, mi
nerii Victor Bornoiu și Victor Mezambrovschi con
duc două formații de lucru fruntașe în cadrul secto
rului n de iâ I. M. Uricani. Aceste două brigăzi au 
dezechipat abatajele cameră nr. 3 și 4 și au pus în 
funcțiune alte două, de unde se vor extrage însemnate 
cantități de cărbune cocsificabil. In imagine, cîțiva 
din componenții acestor două formații de lucru.

șantiere 
au 

ale 
a-

anchetă, întreprins în ziua de 28 octombrie a.e., î prejmă cu cîțiva din oamenii care răspund direct de bunul mers al aprovizionării șantierelor.Gara Livezeni, ora 10 dimineața. în rampa de des-.

Hbtărîre unarimă, comunistă
în coiectivete miniere pentruRealizarea integrală a planului de extracție 

amsaiBass a» ® e

crației și Unității Sex liste, au expus diferite ■ aspecte din realizările social-economice ale actualei legislații, făcînd numeroase prdpuneri concrete la â căror înfăptuire s-au angajat să muncească cot la cot eu cei care vor fi aleși în a- propiatele alegeri.Toate aceste dezbateri se adîncesc și se concretizează în aceste zile in cadrul întîlnirilor dintre deputați momentecandidați! de cu alegătorii, care : se vor desfășura prin vizite întreprinse pe străzile din circumscrip țiile electorale, prilejuind
'Continita-e in ou»? a 2-a
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de șantiere
____  — Nu se poate. în a.ce- im- eași garnitură, pe linia rampei așteaptă de aseară să fie descărcate două vagoane,pline cu prefabricate de la I. M, C. Bîrcea, pentru Grupul Petroșani.provizionării cu materiale fabricate. Datorită acestui fapt, la mai. multe punctede lucru se înregistrează mari rămîneri în urmă față de graficele de execuție, Ce se întîmplă pe filiera aprovizionării cu materiale tocmai în aceste zile generoase de toamnă tîrzie, favorabile lucrului pe șantiere ? în ce măsură sî'nț asigurate stocurile de agregate de balastieră și alte materiale pentru perioada rece a anului ? -Iată întrebări Ia care am căutat răspuns printr-un raid-

cărcare a agregatelor de balastieră, trei excavatoare și doi excavatoriști stau degeaba. Nu au ce descărca. Șeful rampei, Gyulay Filip, încerca să se scuze: „Nisipul s-aterminat. Trebuie făcută o manevră pentru aducerea la rampă a vagoanelor încărcate cu nisip'*. Ne adresăm șefului gării Livezeni, Iulian Geamănu.• —’ De ce nu au fostmanevrate la rampă vagoanele cu nisip ?

De ce .nu au fost descărcate prefabricatele din'vagoane ? Aflăm de la directorul Trustului de construcții Hunedoara — Deva, Victor Malincenco : „Echipele de noapte au fost desființate fiindcă în gara Livezeni ■ s-au efectuat niște lucrări care au blocat temporar circulația feroviară. Dar, desigur, începînd de astăzi vom înființa din nou două echipe, care să
Viorel STRĂUT

(Continuare tn pag. a 2-a)

Una dintre harnicele 
tinere muncitoare de la 
I. T, Petroșani este și 
Maria Kerekeș. In ima
gine, ea urmărește ope
rația de bobinare de pe 
scul.
Foto: Șt NEMECSEK
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NOTA

de iarnă!.

și-aumuncii

dezbatere recentă unuia din sectoa
Organizația de sindicat, 
mai mult implicată în 

activitatea de producție Acționînd în lumina indicațiilor date de secretarul general al partidului la Plenara C.C. al P.C.R. flin iunie a.c., comitetul sindicatului do la I. M|. Lu-
400. Această formă de e- ducație, «Judecata muncitorească». deosebit de e- ficace în activitatea de producție, se va generaliza la toate sectoarele — ne â-președintele comitetului și sindicatului pe mină. 1 sindicat Din materialul prezentat, din discuțiile purtate de părtîcipanții la plenară a rezultat faptul Că aceste cî te va forme și metode folosite de organele și organizațiile de sindicat, nu s-au materializat în rezultatele economice. Mai sînt încă, din păcate, multe absențe nemotivate, învoiri, întîrzieri de la serviciu. Numai în acest an,' pînă în prezent, la mina Lupeni, au fost înregistrate 8 623 absențe nemotivate de la serviciu, 3141 de motivate, 50 970 om zile, concediu medical. Un simplu calcul dacă facem, rezultă că întreprinderea nu a lucrat efectiv 3 zile, timp în care s-au pierdut peste 20 000 tone de cărbune.Plenara a scos, de asemenea, în evidență faptul că este necesar ca organul de sindicat să acționeze mai energic pentru mobilizarea întregului colectiv la realizarea sarcinilor de plan, pentru sporirea eficienței economice.

peni a analizat într-o re- , sigura Aurel Angheluș. centă plenară contribuția și sarcinile organelor organizațiilor de in domeniul educației oamenilor muncii, al întăririi ordinii și disciplinei, formele și metodele folosite în vederea mobilizării întregului colectiv la îndeplinirea sarcinilor -de plan.S-a acordat o atenție .sporită creșterii rolului e- ducativ al adunărilor de grupe sindicale, în mod deosebit la sectoarele productive, pentru afirmarea combativității, a spiritului critic și autocritic, pentru stimularea muncitorești, fac propuneri de îmbunătățire a procesului de extracție. . , .O altă formă de combatere a unor manifestări de indisciplină pe care am folosit-o a fost ,,Judecata muncitorească". In acest an s-au organizat 12 asemenea „judecăți" în care 67 de oameni ai muncii care au avut diferite abateri au fost . atenționați, iar la 6 li s-a desfăcut contractul de muncă pentru repetate abateri de la disciplină, de la Decretul

Foto : Gh. OLTEANULupeni. „Centrul vechi" al orașului

Numai creșterea 
poate conduce colectivul spre redresare

(Urmare din pag. 1)inițiativelorTot aici se

Avram MICA, 
Lupeni

La zi, în campania electorală
(Urmare din pag. 1) gospodărești. Legătura ne- ------------ ——:----- ———-. mijlocită cu problematica social-gospodăreâscă din circumscripțiile e- lectorale, prilejuiește un necesar mijloc de implicare a candidaților T.E.”.S.yîn actualitatea socială, dar și în perspectiva de dezvoltare a localităților în profil teritorial.

if un viu1 și rodnic dialog de lucru. întîlnirile alegătorilor cu candidații constituie acțiuni de o deosebită importanță pentru conturarea unor noi F.D.U.S/în și valoroase inițiative cetățenești în vederea dezvoltării și perfecționării yieții sociale și edilitar-

l
!
I

le putem împărți la trei brigăzi de frontale, cînd, fiecare din ele putea și trebuia să producă pînă la 100 de vagonete pe schimb Aceeași cauză a nerealizărilor am întîlnit-o și în cazul sectorului III, inclusiv la abatajul dotat cu complex mecanizat din stratul 13. „Problemele tehnice și de personal în noul abataj dotat cu complex sînt rezolvate — ne spunea inginerul Ignat Dane, șeful sectorului III. Rezervele de creștere a producției din această capacitate sînt numai organizatorice — eliminarea defecțiunilor accidentale și, în special, aprovizionarea cu goale. Stăm adesea cu rolul plin în așteptarea vagonetelor...".Am discutat aceste probleme cu unul dintre cadrele de conducere a minei, inginerul șef Teodor Cosma : ■' ■ .— Dispunem de rezerve de creștere a : producției zilnice, așa cum le-ați sesizat. în luna octombrie nu am întreprins tot ce era necesar pentru a le valorifica. Dar, în abata-

neglijabile,. în condițiile cînd pentru obținerea unei minime rentabilități economice, în exploatarea unui modern complex de abataj, ar trebui realizați parametri mult mai ridicați. La complexul din stratul 13, sectorul III,' în luna octombrie, productivitatea muncii, deși a crescut de la data punerii în funcțiune a acestei noi capacități productive, a rămas totuși la un nivel scăzut — 5,5 tone pe post, avansarea în această lună li- mitîndu-se la numai 12 ml, mult sub capacitatea utilajului și sub posibilități, în concluzie, două capacități de bază ale minei, din motive care nu țin de alte • cauze decît de Cele interne; sînt insuficient utilizate, iar mina rămîne zilnic sub plan cu aproape 1 000 de tone.Dar iată și a doua cauză a nerealizărilor — deficiențele în transport. „în 25 octombrie, în schimbul I, am primit doar 120 de goale în sector — ne-a declarat subinginerul Gheor- ghe Popa, locțiitorul șefu- jul din stratul 13, am ur-lui sectorului IV. Cum să cat la peste 5 tone pe post.

Aici, randamentele sînt în continuă creștere, programele sțabilite mînd să urcăm în noiembrie la 8 tone post.Dediu și a unuia
prin ur- luna pe Prin revenirea lui _...... ,1 _ ;__ ’i dintre'meseriașii de bază din a- bataj, Vasile Enache, vom crește realizările zilnice și lunare la celălalt complex. Sectorul I are posibilitatea să sporească realizările zilnice, în noiembrie, cu 200 de tone. Pentru a îmbunătăți condițiile de aprovizionare a brigăzilor din sectoarele III și IV, de la 1 noiembrie s-a trecut la organizarea activității la puțul nr. 6, foarte slab dirijat pînă acum de sectorul transport...Așa cum ăm instituit ca practică în ultima vreme în ziarul nostru, vom reveni pe urmele constatărilor și promisiunilor făcute în acest articol. Pînă a- tunci sperăm că schimbarea necesară se va produce la mina Aninoasa.

într-o oamenii rele minei Petrila au su pus unei analize exigente răspunderile ce Ie revin în pregătirile pentru iarnă, în asigurarea premiselor necesare ca activitatea ce o prestează pentru creșterea producției de cărbu'ne să se desfășoare în condițiile cele mai bune. Oamenii au făcut bilanțul lucrărilor terminate, au no- minializat pe cele ce trebuie executate sau finalizate în viitorul apropiat și, stab'i- lindu-și atribuții și responsabilități precise, exprimat hotărîrea de a face tot ce depinde de ei ca anotimpul friguros să nu perturbeze activitatea productivă a minei;— Noi ne facem datoria, dar să-și facă datoria la fel și cei care au responsabilități dincolo de incinta-" întreprinderii, a j spus unul dintre vorbitori'*' .. Nemulțumirea omului viz,, un fapt pe^cît de simplu pe atît de ușor de soluționat: din stația de autobuz din dreptul străzii Minei și pînă la poarta de intrare a personalului nu arde nici un corp de iluminat. Or, în nopțile lungi de toanmă-iarnă. pentru personalul care lucrează în 3—4 schimburi lipsa unui iluminat cît de cît corespunzător pe traseele de ‘    “justificate Mai ales, muncitor, pectiv nici asfaltarea străzilor nu s-a terminat decît pe jumătate, în rest — denivelări și gropi prin care nu e ușor să orbecă- iești noaptea. -Deci, să ne pregătim de iarnă peste tot unde trebuie... (D. STEJARU).

circulație ridică nemulțumiri, spunea același pe traseul res-

FOTOCRITICA

(Vrmare din pag. I) portate unele materiale dimineața, la lumina zilei !s ——---------—- _ „fiindcă nu avem trailer", — doar două vagoane. Săne mai mirăm în aceste condiții, tovarășe director al Grupului de șantiere Petroșani, de ce nit avem Ia timp materiale pe șantiere ?Mergînd cu analiza în profunzime pe filiera apro-
lucreze cîte 10 ore la des- după cum afirmă construc- 'cărcare". Intre timp începe descărcarea prefabricatelor. Merge greoi. Frontul- de descărcare de la rampă este îngust și deservit de o singură macara. Nu se poate prelungi rampa de descărcare ? Ba da, loc e- xistă berechet. Lipsește însă inițiativa, preocuparea conducerii Grupului de șantiere Petroșani al T.C.H. pentru organizarea lucrului la acest punct principal de care depinde aprovizionarea operativă a șantierelor, bazei proprii de prefabricate și de parare a betoanelor.dovadă evidentă cestui fapt o tuie și starea de nedes- țris a drumului de legătură între șoseaua principală și baza de recepție din gara Livezeni. Grojii, denivelări, racordul la rampa noului pod de peste Jiu îngreunează considerabil accesul autobasculantelor, ăl celorlalte utilaje. Pe șantiere nu pot fi trans

torii de la T.C.H. Dar trailer există, după cum aflăm, la I.T.A. Traile- rul însă... nu poate să intre în gara Livezeni din - cauza proastei stări â drumului „de legătură". Cine
wzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

De ce suferă aprovizionarea 
punctelor de lucru ?

'ZZZZZZZZ/ZzZZZZJ'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ^altcineva decît conducerile șantierelor și întreprinde-, rilor interesate din Pe-pre-O a a- consti- troșani, ar trebui să întrețină acest tronson de drum de circa 200-300 ml?Pe hîrtie, programul de lucru la descărcarea materialelor este foarte frumos. In patru ore sînt programate să șase vagoane gării Livezeni. respectivă, în s-au descărcat
se descarce în rampa Dar în ziua patru ore, — și aceasta

vizionării, mai constatăm că manevra în gara Livezeni este uneori greoaie si din cauza lipsei unei locomotive de manevră. Cînd „am ridicat" această problemă la nivelul gării Petroșani, inginerul Victor Iloiu, șeful Regulatorului de circulație, ne-a spus : „nu e nici o problemă, de mîine în gara Livezeni va fi repartizată o locomotivă special pentru m.arii-vră". Dar și dincolo de Petroșani,

I
I
I
I

■ 4 lei bucata ; pîine rotundă sau franzelă „Dîmbovița" de 800 grame cu 4,50 lei ' bucata ; franzelă albă, simplă sau cu cartofi, de 400 grame cu 2,75 lei bucata ; pline- albă de 700 g eu . două crestături — 4,25 bu- . cata și franzelă „București" dc 800 ,g cu 6,25 lei bucata. Au rămas în continuare în producție și desfacere sortimentele cunoscute de specialități,■ . AVERTIZARE.

■ PANIFICAȚIE, cum ne-a informat ing. Iozefina Kuron, în baza ultimelor reglementări," fabrica de pîine din Petroșani a trecut recent la producerea noilor sortimente de pîine pentru consumul populației. Astfel, potrivit 
I noii game sortimentale se _ 
I produce: 'pîine integrală mijloacele de informare în 
I rotundă sau franzelă ne- ' masă centrale au făcut cu- l crestată de 800 grame cu noscută pescarilor sportivi

Deși

de la Deva la Livezeni și Lupeni, se pot zilnic maripe linia C.F.R. Vagoane încărcate cu materiale de la I. M. C. Bîrcea sau din Deva, ajung la Livezeni u- neori după 5—6 zile, de parcă ar veni din străinătate ! Iar la rîndul lor, vagoanele goale întîrzie înapoiere chiar și 111U1LV U1C, OLOll'JU justificat de mult

constata întîrzieri

la mai multe zile, staționînd nejustificat de mult timp... Vagoanele care sosesc întîrzie deci la descărcare și intră în locație... Ce așteaptă oare conducerea Grupului de șantiere Petroșani, să-i organizeze altcineva descărcarea mecanizată, operativă, a materialelor necesare pe șantiere ? Probabil că dacă cei vinovați de . plata nejustificată a unor importante sume dc bani pentru locația vagoanelor ar fi puși la plată s-ar asigura mai bine lucrul aici, la Livezeni. Căci aici se hotărăște de fapt ritmul de lucru, respectarea termenelor din graficele de pe șantiere 1actele normative,: în vigoare- : .■ NU STA BINE lucrătorilor de la un magazin
perioada modificată prin Ordinul comun al Ministerului Silviculturii șiA.G.V.P.S. în care este ad- misă pescuirea lipanului, se - de legume și fructe frun- taș, cum este unitatea nr. 46 din Vulcan, să nu poar-constată că o parte dintre membrii filialei Petroșani a vînătorilor și pescarilor sportivi nu cunosc noua regle'mentare. De aceea informăm că lipanul poate fi pescuit în perioada 1 mai — 14 septembrie. Cei ce. vor pescui la lipan în afara datelor comunicate, vor suporta, măsurile de sancționare rezultînd din

Scopul digului construit pe malul Jiului este de. a apăra de inundații partea de jos a orașului Petroșani. încetul cu încetul însă a fost transformat de unii locuitori de pe străzile învecinate,
containere, dar unii locatari cum sînt de exemplu ci ți vade pe strada M Kogălniceanu au refuzat categoric preferind să transporte reziduurile menajere cu roabele pe , ___ ____ , malul Jiului. Azi așa,îri rampă de depozitare ă mîine la fel, mormaneleresturilor menajere. Ser- de gunoi s-au adunat,viciul de salubritate al iar digul arată pe o bunăE. G. C. L. Petroșani a porțiune, ca în fotografiavrut să amplaseze și pe alăturată.străzile din apropiere Text și -foto : loan CIUR

■ SPECTACOL ÎN PRE-GATIRE. în întîmpinarea întîmpinat sustrageri alegerilor de deputați de materiale a căror valoare la 21 noiembrie, colecti- se ridică la peste 40 mii vul Teatrului muncitoresc lei. De la șeful de grupă, „Ana Colda" din Lupeni _______ _______ „ __ __  r___ pregătește un fragment te în permanență halate din nemuritoarea comedie și ecusoane, iar chitarele, a lui I. T ,să fie murdare. Vînzătorul Aurel Preda vrea probabil să depășească aceste nereguli. El scoate castraveții murați din butoi eu mîna, nu cu un strecurător sau lingură cum fac alții. Zău. nu stă deloc bine și nu-i nici igienic. (A. G.).

Fabricii de mobila, au pre-’’ i de
L. Caragiale „O pierdută". Este capitol ce se a- biografie artistică laborioase trupe, porțile deplinei

scrisoare încă un daugă la a acestei aflate la consacrări.■ PAZA BUNA. Cei ce asigură paza incintelor mi- ' nelor Lonea și Petrila șl a

aliat I ilenți I

I
I

Alexandru Cîrlig, am t....... numele cîțorva vigileuți controlori de poartă. Ei sînt : Ioana Ciornohal, Ana Mihăilă, Genia Baba, Viorel Munteanu, Alexie A- vrămescu și Ernest Jekel.
Rubrică realizată de 

Toma ȚAȚARCA
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activelor

I.M. Petrila

Hotărîre unanimă, comunistă

-S

întărirea disciplinei 
tehnologice și a muncii— 

căi principale pentru 
creșterea producțieiPlenara activului de partid de la mina Petrila a analizat cu înaltă exigență și responsabilitate comunistă — în lumina o- rientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ccaușescu, la Plenara C.C. âl P.C.R. din 7-8 octombrie a.c., și cu prilejul vizitei de lucru în Valea Jiului — modul cum au acționat zațiile niștii, pentru la extracția de cărbune pe acest an și stabilirea celor î mai eficiente tru realizarea 1983.S-a arătat autocritic că de bază ale comitetului și '"S organizațiilor de partid, ale conducerii tehnice ă minei și sectoarelor au fost orientate spre asigurarea capacităților de producție, a climatului de muncă, folo- . sirea eficientă a dotării tehnice și a forței de muncă. Minusul acumulat ' de la începutul anului — 8 ~f',0 tone de cărbune — revine sectoarelor I, II, V și VI ; numai sectorul VI acumulează 50 la sută din minusul pe mină datorită nerezolvării, conform programului stabilit, a punerii în funcțiune a complexului mecanizat în stratul 13, Au fost aspru criticate. conducerile sectoarelor II, V și VI, respectiv tovarășii Vasile Toporan, Ion Mîrlogeanu, Adrian Mindgyar, maiștrii și cadrele tehnico-inginerești,- care nu au organizat și sprijinit cu toată răspunderea comunistă și profesi-

organele și organi- de partid, comu- întregul colectiv a-și onora sarcinile
măsuri pen- planului pecritic și preocupările

onală formațiile de lucru . pentru a-și realiza sarcinile.Comuniștii care au luat cuvîntul în. cadrul plenarei — Eugen Kutti, Nicolae Focșeneanu, Ion Cesă-- uan, Bujor Bogdan, Constantin Alecsa, Eugen Rot- zik, Ioachim Beraru, Be- none Costinaș — au scos în evidență cauzele nerealiză- rilor : nerespectarea disciplinei tehnologice și a muncii, insuficiența actului de conducere politico-econo- mică; munca neatentă cu omul, strangulările în activitatea de transport și a- provizionare, neajunsurile din întreținerea și repararea utilajelor din dotare. Probleme de maximă importanță sînt, de asemenea, plasarea cores- spunzătoare a abatajelor cu forță de muncă calificată — cunoscut fiind faptul că mina are asigurat și chiar depășit efectivul scriptic — precum și întărirea disciplinei (în acest an s-au acumulat peste 15 000 de nemotivate și învoiri) ; zilnic în abataje s-au plasat mai puțin cu 77 posturi, ceea ce corespunde unei pierderi de producție pe 10 luni de 25 000 tone de cărbune.Dezbaterile din plenara de activ, măsurile stabilite, dau garanția că, I. M. Petrila, începînd cu lunile noiembrie și decembrie, va asigura creșterea producției de cărbune la nivelul sarcinilor de pian pe a- ceste luni și ale anului 1983, răspunzînd astfel cerințelor stringente ale economiei naționale.
: Toedor RUSU '

»• iiiudiifi au ii
i Și la mina Livezeni, în cadrul adunării activului de partid, comuniștii au dezbătut în spirit critic și autocritic cauzele marilor nerealizări înregistrate la această întreprindere și au adoptat un plan de măsuri cuprinzător, temeinic gîn- dit, care să conducă la redresarea situației, la o- rientarea tuturor eforturilor către realizarea produc? ției de cărbune. Cu toate măsurile cuprinse în amplul program de mecanizare și modernizare a minei — s-a arătat în cadrul dezbaterilor —, producția acestei întreprinderi nu s-a ridicat la nivelul cerut, 'înregistrîndu-se, pe 10 luni, un minus de 180 000 tone. Aceasta, în condițiile în care se dispune 4e o zestre tehnică impresionantă 

i (4. complexe de tăiere susținere mecanizată,

Plenare

în colectivele miniere pentru

1 
I 
I 
I 
I 
I

înscrisă ca un eveniment de seamă în viața organizațiilor de partid de la I. M. Dîlja,. plenara lărgită a. comitetului de partid s-a desfășurat unei înalte muncitorești, dezbaterile pe orientările trasate de Plenara C.C. al P.C.R. din 7—8 octombrie
în spiritul răspunderi ăxîndu-și

nească sarcinile de plan ce le revin.„Dispunem de toate condițiile ca în perioada ce a mai rămas din acest an să ne realizăm sarcinile de plan pe care le avem — spu-
asigurării cărbunelui necesar dezvoltării economico-sociale a patriei, plenara a trasat ca sarcină sectoarelor de producție, celorlalte sectoare care asigură condițiile de .lucru brigăzilor de mineri, nea Dumitru Oprea, șeful să crească producția zii- sectorului I. Mă angajeza.c. Activul de partid, con- I K/ Dîl j Alducerea minei, întregul co- ** lvl*ducerea minei, întregul colectiv au dat expresie ho- tărîrii ca în ultimele două luni, care au mai rămas din acest 'an, să depună e- forturi susținute pentru realizarea planului la producția fizică de cărbune. Sc are în vedere ca producția zilnică să crească în așa ritm îneît să ajungă în ultimele zile ale lunii decembrie la nivelul sarcinilor din anul viitor. Participanții la discuții .au cerut îmbunătățirea aprovizionării tuturor locurilor de muncă cu materialele necesare, să se execute revizii și reparații de bună calitate, magaziile din subteran șă fie completate cu piesele ■ de schimb necesare, să se a- sigure o mai bună plasa-' re a............................................deIade

efectivelor la locurile muncă. Pornind de această răspundere, la dezideratul

COLECTIVUL ESTE FERM 
DECIS SĂ PĂȘEASCĂ 

PE CALEA REDRESĂRII
în numele colectivului pe care îl conduc să pregătim încă din aceste zile producția anului viitor, iar

nică, să facă totul pentru ca planul să se realizeze și să se depășească în fiecare zi astfel ca pînă la finele acestui cincinal concomitent să ne realizăm să se poată recupera integral minusul acumulat pînă acum. Toți partici- panții la discuții și-au luat angajamentul, în numele colectivelor din care fac parte, să nu precupețeas- pe recuperareacă nici un efort pentru a înregistrat la lucrărileîncheia lunile noiembrie și pregătiri și deschideri, de-rezultate oarece de modul cum ă- ...... . i cestea sînt realizate depindîn anul 1983 să-și îndepli- rezultatele viitoare. Briga-

sarcinile de plan pe 1982“.Valerian Maxim - miner șef de brigadă la sectorul III spunea : „Consider că este necesar să se pună un accent deosebit minusului de

dă pe care o conduc a intrat cu abatajul la ultima felie de la orizontul lă care lucrăm, dacă lucrările de pregătire nu vor fi definitivate pînă terminăm ■ cu această felie, nu vom putea să realizăm ceea ce ne-am propus — depășirea planului în lunile. noiembrie și decembrie din a- ccst an“. :'"//■■■.La rîndul lor, Nicolae Tonta. Karol Deneș, Victor Negru și ceilalți comu- , niști care au participat la discuții au exprimat angajamentul ferm ăl colectivelor din care fac parte de a acționa consecvent pentru realizarea planului în ultimele două luni ale anului.’ Din dezbaterile plenarei ș-a desprins, că o concluzie, hotărîrea una- ’ ni mă a minerilor de la Dîlja de a înlătura toate neajunsurile din activitatea lor, de a păși din luna noiembrie pe calea redresării producției de cărbune.
Gheorghe BOȚEA

decembrie cubune care să le permită ca

Sarcinile de pian ale lunii octombrie au fost depășite cu peste 500 tone 
de cărbune, de brigada condusă de comunistul Carol Repaș din sectorul III 
al I. M. Lonea. In imagine, brigadierul alături de cițiva ortaci.

combine de abataj, 9 combine de înaintare cu debit de 270 mc pe minut, alte utilaje) in valoare totală de peste 1 miliard (!) de lei.Pornindu-se de la aceste considerații, au fost dezvăluite multe din cauzele care au condus la nerealizări ■— neîndeplinirea sarcinilor la productivitatea muncii, aspecte de indisciplină (6112 om/zile absențe nemotivate), nerespectarea programului de lucru, aprovizionarea necorespunzătoare cu materiale, desele defecțiuni e- lectromeCanice, lipsa pieselor de schimb, indisciplină tehnologică (lipsa de exigență a șefilor de brigadă și a maiștrilor, nerespectarea monografiilor de armare, incompetență pro- și fesională și organizatorică 13 etc).

Față de aceste situații, în vederea unei mai bune organizări a procesului de producție pentru anul 1983, " an în care sarcinile sînt superioare celui în care ne aflăm (vor trebui rea-
««ii nim■■■*avuiiiiitiii> •

I.M. Livezeni
•<■■■■■«■■•■■■■■•■■■■■■Iii*căr- plan im- la

lizate 700 000 tone de bune), s-a adoptat un de măsuri menite 'să pulsioneze activitatea toate nivelurile. Pe marginea acestuia au luat cuvîntul comuniștii llie Ioan, Ioan Moldovan, Pam fiiVlăicu, Ludovic Taler, Mircea Preda, Florian Cristea, Kadar Arpad șl Constantin Ionescu. Propunerile s-au referit la aspecte concrete pentru îmbinarea armonioasă a activității de

partid cu necesitățile producției, afirmarea rolului birourilor organizațiilor de partid în conducerea sectoarelor, aplicarea hotărîri- lor din adunările generale în activitatea direct productivă, organizarea mai bună a acțiunii de completare a efectivelor. De asemenea, au fost stabilite măsuri tehui eo-orgănizato- ■ rice (trecerea fluxului de transport d’-‘ pe orizontul 300 la sectorul de transport, concentrarea tuturor forțelor pentru asigurarea unei linii de front de cel puțin 500 ml în medie, pe trimestru, realizarea planului la lucrările de deschideri și pregătiri, pentru punerea în funcțiune a a- batajelor planificate).Se impune, de asemenea, intensificarea activității comitetelor de partiții din sectoare, a organizațiilor de

■ > ;și.-' U.T.C., asindicat tuturor organizațiilor de masă și obștești rea promovării lor /muncitorești, rii întrecerii pentru realizarea ducții de calitate, reduce- ’ rii cheltuielilor materiale, in mod deosebit pri n economisirea energiei electrice și pneumatice, de lemn do mină.Așadar, după cum se vede, lă' I. M. Livdzeni, măsuri corespunzătoare au fost stabilite, este insă, ca acestea rămînă doar măsuri, fie traduse în viață,< resimtă în ridicarea. gii activități la noi- ale exigentei, in Creșterea producțiilor zilnice de cărbune.

în vede- . iniția ti vc- stimulă- socialiște unei pro-'

Important să nu ci să să se întrecute
Mircea Bl JOKESCU

I
Irioadă 

centrar

I
I

[ Desfășurate într-o pe- 
de maximă con

centrare a potențialului 
creator al întregii noas
tre națiuni pentru mate
rializarea orientărilor tra
sate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 7-8 octombrie 
a.c., adunările activelor 
de partid ce au avut loc 
în aceste zile în între
prinderile "miniere, de pre
parare și construcții din 
Valea Jiului au constituit 
friomente hotărîtoare pen
tru îmbunătățirea activi
tății productive în acest 
final de an, pentru Creș
terea realizărilor, asigu
rarea îndeplinirii planu
lui, la cărbune în primul 
rînd, pe 1982 și pregăti
rea Corespunzătoare a pro
ducției pe 1983. In toate 
întreprinderile 
plenarele au 
cadrul unor

miniere, 
constituit 

__ _ ___ __ adevărate 
tribune de exigentă ana
liză privind rezultatele 
înregistrate la extragerea 
cărbunelui, în cele zece 
luni trecute din an, dar 
și de abordare critică și 
autocritică a neajunsuri
lor și lipsurilor din acti- ■ 
vitatea extractivă și cea . 

I politico-educativă, în ve- 
I ■ derea eliminării acestora 

pentru a nu mai genera 
' pe viitor nerealizări, fă- 
| mineri în urmă, indisei- 
I plină în muncă.

Concluzia ce se dcsprin- 
de este aceea că în mă
surile tehnico-organizato- 
rice și politice stSbilite 

• — avînd la bază nume
roasele propuneri făcute 

' de comuniști, de specia
liștii producției — orga
nele și organizațiile de 

, partid, consiliile oameni- 
■ lor muncii au un verita

bil și necesar instrument 
de lucru, ce trebuie folo
sit cu maximă eficiență, 

' pentru a impulsiona, în 
această perioadă hotărî- 
toare, întreaga activitate 
productivă și a valorifică 
întrutotul premisele cre
ate pentru creșterea ex
tracției de cărbune și îri- 

, deplinirea sarcinilor de 
plan Ia toate minele Văii 

i Jiului. Rămîne ca ceea 
j ce s-a hotărît, să se rea- 
I Uzeze întocmai.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Vizita de prietenie
in țara noastră 

a primului ministru 
al Republicii Elene, 
Andreas Papandreu

■_?

(Urma’-e din pag. î)laborare româno-elene, o expresie a dorinței comune de a le conferi noi di-
mensiuni. în același timp, bună vecinătate în vizita și noul dialog la nivel înalt vor contribui la asigurarea unui climat de încredere, conlucrare

nea balcanică, la destinderii, păcii și gcrii în Europa șl treaga lume.
regiu- cauza înțele- în în-

Dezbaterile din Comitetul Politic 
ai Adunării Generale a O.N.U. 
asupra problemelor dezarmăriiNAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). — în Comitetul Politic al Adunării Generale a ONU continuă dezbaterile' asupra ansamblului problemelor dezarmării. Creșterea accelerată a cursei înarmărilor și a cheltuielilor militare, —_ ---------- „     _consecințele profund nega- . dunării Generale la inițiative pe care irosirea unor tiva României și care, după ^uriașe resurse materiale și cum se știe, ocupă un loc umane în scopuri militare principal în ansamblul mă- le are asupra vieții eco- surilor de dezarmare pro- nomice și sociale a? po- puse de țara noastră; > ■ poarelor, asupra clîmatu- Au fost expuse, de așe- lui politic mondial eonsti- .............................tuie o temă /constant a- bordată în luările de cu- vînt ale delegaților.

de ordin tehnic ale înghe-în acest cadru, reprezentantul țării.noastre, amba- țării și reducerii bugetelor sadorul Teodor Marinescu, a prezentat considerentele și propunerile delegației române privind necesitatea înghețării și reducerii bugetelor militare, problemă înscrisă pe agenda A-
puse de țara noastră.

militare care trebuie să ducă la facilitarea viitoarelor negocieri pentru încheierea de acorduri ta acest domeniu. S-a accentuat necesitatea ca toate acțiunile din cadrul ONU să 1 se desfășoare în- țr-un spirit constructiv și să se concentreze asupra dezvoltării elementelor comune și armonizării pozițiilor- pentru a se trece cit mai Curînd cu putință la negocieri concrete de în-
La Palatul Consiliului de Ctat au început, marți, 2 noiembrie, convorbirile o- ficiale intre președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, ș» primul ministru al Republicii Elene, Andreas Papandreu.In timpul s-a subliniatmulul ministru al Repu-” blicii Elene*este o nouă expresie a bunelor relații dintre țările și popoarele noastre, o ilustrare a dorinței osmane de a găsi noi căi și posibilități de dezvoltare, ta pe multiple tradiționalelor româno-elene.

convorbirilor, că vizita pri-

continnare, planuri, a raporturi A fost ex*

primată convingerea vizita se va înscrie, prin rezultatele sale, ca un moment însemnat în întărirea prieteniei și colaborării dintre Republica Socialistă România și Republica Elenă, dintre poporul român și poporul elen.S-a considerat că promovarea largă a relațiilor româno-elene este în interesul celor două țări și popoare, al progresului șl prosperității lor, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării în Balcani, în Europa și ta întreaga lume.Au fost examinate probleme importante ale si

tuațiel internaționale actuale. toPreședintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Andreas Papandreu a ti reafirmat hotărîrea României și Greciei de a conlucra tot mai strîns pe arena mondială, de a-și a- duce o contribuția activă la soluționarea, ta interesul popoarelor, a problemelor complexe ce con- ■■ fruntă omenirea contemporană, Ia statornicirea unul climat de pace, securitate, înțelegere șF colaborare în Balcani, ta Europa și ta întreaga lume.Convorbirile au loc în- tr-o atmosferă de caldă prietenie, înțelegere și stimă reciprocă.

menea, considerațiile delegației noastre privind ac- ... ,țiunile din cadrul ONU ghețare și reducere a bu- pentru analiza „aspectelor getelor militare.

Ceremonia înmînării unei înalte distincții

Primul ministru indian despre 
perspectivele sumbre 

ale economiei mondialeDELHI 2 (Agerpres). ~ într-o cuvîntare rostită la un dineu oferit ta onoarea lui Gaston Thorn, președintele Comisiei Executive a CEE, primul ministru indtan, Indira Gandhi, a avertizat că pacea și economia mondială sînt ta mare pericol, subliniind că țările industrializate înseși se confruntă cu inflația, recesiunea și șomajul — transmite agenția PTI.Referitor ia esența relațiilor economice dintre țările industrializate și cete în curs de dezvoltare, premierul indian a spus i.
In cadrul unei ceremonii, care a avut loc Ia Consiliul de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu a înmt-

nat primului ministru al Republicii Elene, Andreas Papandreu, Ordinul „Steaua Republicii 'Socialiste
România" clasa I cu eșarfă, ta semn de înaltă prețuire, ca o expresie a bunelor raporturi româno- elene.

Dineu oficial in onoarea înaltului oaspete elen
Președintele Republicii neu oficial în onoarea pri- ședințele Nicolae Ceaușescu

tru a ne bizui pe propriile forțe este ca întărirea economiei noastre să se 
poată realiza prin intermediul comerțului. Or, acest lucru nu reușim să-1 facem". ȚIndira Gandhi a mai su- .bliniat că prețurile de export ale țărilor în curs de dezvoltare continuă să scadă, iâr barierele protecți- oniste devin tet mai greu de trecut. Dacă aceste națiuni nu au acces pe piețele țărilor dezvoltate, ele nu vor măi fi capabile să importe, ceea'ce va afecta, în viitor, chiar țările industrializate, conchis„Ceea ce este vital pen- premierul.

Săpăturile arheologice e- fectuate în districtul Hua- iyang, din provincia Henan, au dus la descoperirea a 23 de care și a 24 statuete de din pămint, care tează de peste 2206 ani. Aceste figurine stat cele mai vechi de acest tip descoperite ta China. în construcția carelor au fost folosite diverse materiale cum ar fi lemnul, bronzul sau fierul. Opt dintre carele găsite au peste 2 metri lungime și erau probabil folosite Ia plimbări. Părțile exterioare stat decorate cu figuri geometrice. - Statuetele de cai mă- soară un metru înălțime.

cai 
da-*

LA BAGDAD AU ÎNCE
PUT LUCRĂRILE DE 
CONSTRUCȚIE a Centrului irakian de cercetări ta problemele energiei solare, transmite agenția INA. Clădirea acoperă a suprafață de 6 400 de metri pă- trați și va include panouri de captare a energiei solare, instalații de alimentare cu apă încălzită cu ajutorul celulelor fotovoî- taice, rezervoare de tama- gazinare a căldurii și alte

lanț. în cel mai mare din accidentele provocate de ceață au fost avariate 40 de autoturisme și un trailer. Se semnalează, totodată, că patru persoane au fost rănite.Incidente similare provocate de ceața de pe șosele s-au produs și ta nordul Franței, îndeosebi Ungă Rennes, unde 60 de auto-
sisteme tehnice ce vor funcționa tot pe bază de energie solară.

O CEAȚA DENSA a a- fectat marți dimineața traficul rutier din Paris șt vehicule s-au ciocnit dinregiunea înconjurătoare, cauza vizibilității foari?mreglstrîndu-se ciocniri în reduse
TV

Fotbal, divizia C
De ce doar o repriză ?

memento

Consiliului de Stat, un di- în timpul dineului pre- ze de cei prezenți.

„MINERUL" LUPENI — 
„ȘURIANUL" SEBEȘ 3—0 (3—0). Cum era de așteptat, victoria' Minerului nu a stat nici un moment ta cumpănă, jucătorii din Lu- peni detașîndu-se ta învingători încă din primele 45' de minute. întrebarea noastră din titlu se referă la mentalitatea greșită de a considera meciul cîștigat încă înainte de încheierea celor 90 de minute.Debutul partidei adeverește prezumția spectatorilor tacă din minutul 6: la cornerul executat de Petre Popa (cel mai laborios jucător din teren, în meciul de dumin ică), fundașul central Triiică sancționează neatenția omoni- milor săi din linia adversă înmiind cu capul: 1-—0. O 'Seria marilor ratări este deschisă peste alte șase minute, Nichimiș rattad singur cu portarul. După alte cîteva atacuri care e- fectiv „încuie" echipa din Sebeș în propria jumătate de teren, o pasă în adta-

tacă nu e prea tîrziu) să tragem un semnat de a- iarmă. Căci victoria, chiar dacă este victorie, nu poate fi mulțumitoare dacă nu este Abținută la dimensiunea ei reală și posibilă. Să nu știe jucătorii de la Minerul că un campionat se poate pierde (nu e cazul l), dar și cîștiga și din cau2a gola verajului ? Și â- tunci de ce, doar o repriză ? „U rcușul" de care

.cime a aceluiași Petre Popa este „lucrată" de Bej an (dribling subtil pe lingă un adversar) și mingea este expediată la v i n c 1 u. La 2—0 „zarurile" sînt într-adevăr „aruncate" și imaginea reprizei este colorată nu atît de ratările copilărești, 'cit de frumosul goi al lui Petre Popa din minutul 40 ; șut de la 25 de metri la firul ierbii. . ____ __ ,.  ___ ,.In repriza secundă ata- s-a amintit, recent, nu trecui echipei din Lupeni are aceeași intensitate, dar automulțumirea și jocul lipsit de eficacitate demonstrează că încă îi lipsește echipei Minerul a- plombul necesar pentru a trata întrecerea cu seriozitatea ce șe cere unui candidat 1a promovarea în eșalonul secund. Cele două șuturi expediate în bară de Mușat și Coca în minutele 70 și 80, zecile de acțiuni eșuate la limită careului advers, precum și egoismul în faze decisive sînt tot atîtea considerente care ne fac (acum cînd

buie făcut cu jumătăți de măsură. Ca . șî sportul ta general. Ioan Al. TATAR Ton COTESCU

Lupte libereSala de sport din Odor- hej a găzduit, timp de două zile, etapa I pe echipe aconcursului republican „Speranțe oiiinpice" la care ău participat luptătorii din Hunedoara, Petrila și cei din localitate.Dacă ■ în confruntările pe echipe. „Jiul" Petrila s-a clasat pe locul secund, la individual Mircea Risipita (categ, 57 kg), Vasile Colțișor (categ. 74 kg) și Vh- sile Plugar (categ. 90 kg) au terminat competiția ne- învinși.‘ Etapa următoare va avea ' loc în zilele de 19-20 noiembrie 1982, în sala de sport „Constructorul" „din Hunedoara.
S. BțLOI

,CUPA AUREL CRÎi.MîC" LA FOTBALrf. ■ . Ț -în prima etapă (sferturile de finală) a „Cupei Aurel Crîsnic" rezervată echipelor de juniori s-au înregistrat următoarele rezultate : ■ „Minerul" Uricani — „Preparatorul" Lupenî 1—0 ; „H ici romi n" Petroșani — „Autobuzul" Petroșani 3—2 ; C.FJț. Pe-

troșani — „Parîngul" Lonea 1—2 șl „Sănătatea" Vulcan — „Preparatorul" Petrila 2-1Echipele cîștigătoare se vor întîlni, în etapa semifinală care va fi găzduită de stadionul Parîngul Lenea joi, 4 noiembrie, ora 15.
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DIVERSEFamilia Terteci Dumitru și Elena, părinți și fratele Cristinel urează scumpei lor Daniela, acum cînd se .' prinde in buchetul vieții ' „ sale cel de al 14-lea trandafir, un călduros „La mulți ani l". (1334)
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