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Întîlnirea de lucru
a tovarășului

N1C0LAE CEAUSESCU
cu cadre de conducere și specialiști din 

industriile chimică și metalurgică
Tovarășul N i c o 1 a e 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a avut, în cursul dimine
ții de miercuri, la comple
xul expozițional din Piața 
Scînteii, o întâlnire de lu
cru cu cadre de conducere 
ale ministerelor industriei

chimice și industriei me
talurgice, cu specialiști 
din cercetare și proiectare, 
din sectoarele productive 
ale ramurilor respective.

înscriindu-se în seria 
de analize inițiate de se
cretarul general al parti
dului în vederea identifi-

(Continuare în pag. a 4-a)

In condițiile noului program de lucru
MINERII VĂII JIULUI

UN SINGUR GIND, O SINGURĂ VOINȚĂ

CONSILIUL DE STAT 
AL

REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
DECRET

pentru convocarea conferinței pe țară a 
președinților consiliilor populare

în temeiul art. 16 din Legea nr. 5/1975 privind 
congresul, Camera legislativă și conferințele consiliilor 
populare, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 
România decretează :

Articol unic. —■ Se convoacă Conferința pe’ țară 
a președinților consiliilor populare în ziua de 17 fe
bruarie 1983.

NICOLAE CEAUȘESCU,
președintele

Republicii Socialiste România

EXISTA REALE CONDIȚII PENTRU 
CA PLANUL SĂ FIE REALIZAT

Bilanțul rezultatelor ob
ținute in perioada trecută 
de la aplicarea noului 
program de lucru, a com
plexului de măsuri apro
bate la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. 
cu cadre de conducere, 
specialiști și muncitori 
din industria minieră și 
geologie este cit se poate 
de concludent. Crește
rile de producție înregis
trate la nivelul combina
tului, și la fiecare între
prindere în parte, sînt 
cea mai elocventă dovadă 
a oportunității aplicării 
acestor măsuri. Adopta
rea noului program de 
lucru de către minerii 
Văii Jiului a creat condi
ții deosebit de favorabile 
rezolvării unor probleme 
cu care se confruntau

Minerii Văii Jiului, ca 
de altfel din întreaga 
țară, au răspuns prin 
fapte de muncă la che
marea adresată de tova
rășul N i c o 1 a e
Ceaușescu, secretarul 
general al partidului 
nostru, de a crește me
reu producția de cărbu
ne pentru a asigura 
dezvoltarea bazei ener
getice a țării. Răspunde
rea muncitorească cu 
care minerii acționează 
în acest sens este relie
fată de rezultatele ob
ținute în primele zile 
după aplicarea noului 
program de lucru. 

minele noastre, probleme 
care în condițiile vechiu
lui program de lucru nu 
puteau fi soluționate. în 
acest sens prezint o scur
tă trecere în revistă a 
problemelor rezolvate în 
condițiile amintite la u- 
nele întreprinderi minie
re, rezultatele obținute 
și cîteva dintre concluzi
ile desprinse, direcțiile 
spre care trebuie să ne 
orientăm preocu, ările în 
viitorul apropiat.

Mina Petrila este una 
dintre întreprinderile 
care au trecut la aplica
rea măsurilor amintite cu 
o foarte mare responsa
bilitate, elocventă fiind 
în această direcție : orga
nizarea de excepție a ac
tivității la fronturile de 
lucru ; aprovizionarea for

Răspunderea muncitorească își spune cuvîntul în abataje
început 

promițător
Minerii sectorului V de 

la I.M. Lupeni încheiau 
prima săptămână a acestei 
luni cu un minus de 85 
tone de cărbune. După tre
cerea la noul program de 
lucru însă, ei au reușit, în 
două zile, să recupereze ce
le 85 de tone de cărbune și 
să raporteze la sfîrșitul 
zilei de marți, 8 februarie, 
un plus de 611 tone de 
cărbune. 

mațiilor de lucru ; omo
genizarea brigăzilor și 
schimburilor ; asigura
rea pieselor de schimb și 
subansamblelor în apro
pierea marilor capacități 
de producție, unde utila
jelor li se acordă o aten
ție deosebită 
atît în ceea ce privește 
plasarea lor cu oameni 
bine calificați, dar și în 
revizuirea și întreținerea 
lor. Rezultatele sînt con
cludente — în două zile 
mina a extras peste plan 
1265 tone de cărbune.

Un alt exemplu de ras
ing. Ioan BESSERMAN, 
inginer sef de producție 

al C.M.V.J.

(Continuare în pag. a 2-a)

în două zile, plus 1 200 tone
Minerii de Ia Petrila continuă în aceste zile să 

se numere printre colectivele fruntașe ale Văii Jiului. 
Materializînd toate condițiile create prin aplicarea 
programului de lucru pe trei schimburi a 8 ore, ei 
au reușit în cele două zile să extragă suplimentar peste 
1200 tone de cărbune. Cu acestea plusul cumulat de 
la începutul acestei luni se ridică la aproape 3000 de 
tone. Din cele 5 sectoare de producție, cea mai mare 
depășire o înregistrează sectorul II cu un plus de 1157 
tone de cărbune, urmat de sectorul IV cu o depășire de 
982 tone, sectorul V cu 759 tone și sectorul III cu 559 
tone. Minerii din sectorul I nu se pot mindri deocam
dată cu realizarea sarcinilor de plan la zi, însă în 
ultimele două zile înregistrează o creștere substanția
lă a producției.

La I. M. Lonea

Redresarea-o certitudine
E Cota la care s-a ridicat producția 

în condițiile noului program de lucru : 
4 000 tone de cărbune pe zi

Pină să ajungem la 
abatajele sectorului 
III al I.M. Lonea spre 
care ne îndreptam ieri di

mineață împreună cu sub- 
inginerul „APM“-ist Gheor- 
glie Schef, succesele pe 
care le înregistrase colecti
vul minei Lonea în prime
le două zile de aplicare a 
noului program de lucru 
în subteran ne erau deja 
cunoscute. Directorul minei, 
inginerul Iulian Costescu, 
ne vorbise deja de mobili
zarea exemplară a întregu
lui colectiv. Inginerul șef 
mecanic Mircea Dula ne 
prezentase situația zilei 
precedente : 4147 tone de 
cărbune înregistrate — cu 
264 tone mai mult decît 

prevederile, deși ultimele 
două trenuri trimise spre 
preparație nu fuseseră re
cepționate. Ing. Victor 
Apostu, șeful sectorului 1 
ne invitase să ne facem 
drum la brigăzile sale, mo- 
tivind că oamenii de aici 
sînt harnici și pricepuți, 
dovadă cele 240 de tone 
extrase pînă acum peste 
plan. Alte date .ne infor
mau că, de fapt, sectorul 
IV se află în fruntea în
trecerii. Inginerul șef cu 
producția, Viorel Boantă, 
ne-a îndreptat insă intere
sul spre sectorul III care 
„vine tare din urmă"...

Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Ritmic 
peste plan

Colectivul minei Vulcan, 
printr-o mobilizare exem
plară, odată cu aplicarea 
noului program de lucru, a 
reușit să-și realizeze și să-și 
depășească sarcinile de plan. 
Deocamdată depășirea zil
nică, pe mină, se ridică 
doar la 30—40 tone de căr
bune, dar aceasta asigură 
premisele pentru recupe
rarea restanțelor cumulate 
pînă acum.

Pentru cetățeni, 
tu sprijinul 
cetățenilor

Cu sprijinul cetățe
nilor și cu participarea 
continuă a deputaților 
în Consiliul popular o- 
rășenesc, la Petrila s-au 
realizat în ultimul timp 
obiective de larg interes 
social-gospodăresc, care 
au făcut obiectul pro
punerilor oamenilor 
muncii. „în această pri
vință, ne informa tova
rășul Luca Boantă. vi
cepreședinte al Consi
liului popular, s-a rea
lizat podul peste Jie 
(la Popi), a fost amena
jată o stație finală pen
tru transportul în co
mun la Petrila, am în
treprins lucrări de re
parații pe strada Repu
blicii, în zona dintre 
cele două pîraie. Tot în 
ultimul timp 32 de fa 
milii s-au mutat în a 
partamente noi, confer 
tabile, aflate în blocu 
39 A în cartierul Tudor 
Vladimirescu, iar săp 
tămîna viitoare vor f 
date în folosință încă 30 
de apartamente în blo 
cui 36 C. Continua îm 
bunătățire a condițiilo 
de viață ale oamenilor 
muncii reprezintă prin 
cipala noastră direcție 
de acțiune în acest în

tCont. tn pag. a 2-a)

Maistrul electromecanic Ilie Amorăriței (al doilea din dreapta). Șeful brigă
zii de mineri-tehnicieni ce exploatează modernul complex din sectorul II al I.M. 
Uricani, împarte la locul de muncă sarcinile ce revin fiecărui miner la înce
putul schimbului. Foto : Ștefan NEMECSEK

Argument pentru judecata cu inima...
Există în viață ghinio

niști fără leac, ne- întrebăm 
adesea ce implacabil des- * 
tin s-a abătut asupra prie
tenului, vecinului, unui a- 
honlm sau celebru cetă
țean. Uneori însă ghinionul 
exprimă propria atitudine 
față de viață, față de pro
blemele ei cardinale, dar 
la necaz mai întîi îl ajuți 
pe om și apoi îl judeci 
pentru greșeală. Cit a trăit, 
Maria Tănăsoiu a făcut me
reu pereche cu nenorocul, 
nu știm pricinile, dar pri
mul soț i-a înșelat aștep
tările, abandonînd-o cu 
un copil în brațe. Maria 
Tănăsoiu a crezut însă în 
continuare în zodia ferici
rii, a încercat să dea la o 
parte valul „ghinionului".

L-a cunoscut pe Nicolae 
Duță, declarațiile sale de 
veșnică și nemaiîntâlnită 
credință au amețit-o. Pe 
lîngă Dănuț au apărut A- 
drian și Nicoleta. Cum nu 
era despărțită în acte de 
primul soț, n-a fost nevoie 
ca efemerul concubin să 
recunoască paternitatea a- 
supra ultimilor doi copii. 
Poate pus într-o astfel de 
dilemă, s-a decis subit să 
evadeze pînă prin părțile 
Sibiului... într-o zi de mai, 
cu aproape trei ani în ur
mă, Maria T; a fost victi
ma unui accident de cir
culație și trei copii au ră
mas orfani.

Bunicul lor, deși bătrîn, 
și-a asumat responsabili
tatea de tutore. Copiii au 

crescut în casa bunicilor, 
s-au bucurat de iubirea lor, 
dar, din nou, soarta le-a 
jucat un funest renghi. La 
10 noiembrie, anul trecut, 
a murit bunicul. Biruin- 
du-și durerea, bătrâna vă
duvă Maria Turcu și-a a- 
sumat pe mai departe gri
ja de a ocroti copilăria ne
poților, în acest sens o de
cizie a comisiei de specia
litate,'de pe lîngă Consiliul 
popular municipal, a certi
ficat starea de fapt, la 27 
decembrie anul trecut. Cu

Ion VULPE

(Continuare în pag. a 3-a)
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Participare mai activă a tinerilor la 

realizarea sarcinilor economice ale comunei!

ca-

Mai mult spirit comba
tiv, mai multă inițiativă, 
mai multă angajare acti
vă a tinerilor în viața de 
organizație, fermitate re
voluționară în îndeplini-' 
rea îndatoririlor față de 
U.T.C., față de ei înșiși 
— iată cîteva opinii care 
și-au pus amprenta asu
pra dezbaterilor din
drul cotjferințci de dare 
de seamă și alegeri a or
ganizației comunale Ani- 
noasa a U.T.C. Dezbate
rile conferinței au subli
niat cu pregnanță că or
ganizațiile de tineret au 
îndatorirea dc a fi mai a- 
dînc ancorate în proble
mele stringente ale vieții 
social-cconomice ; ele tre
buie să militeze și să ac
ționeze neobosit 
cunoașterea mai aprofun
dată și aplicarea neabă
tută în viață de către toți 
tinerii a documentelor și 
hotărîrilor de partid și de 
stat. Dar atît în activita
tea curentă, cît și în dez
baterile din adunările 
U.T.C., puțină atenție s-a 
acordat eforturilor de 
sporire a contribuției co
munei ia fondul centrali
zat al statului, pentru 
realizarea unui număr 
mai mare de contractări 
de lapte și carne. De ase

menea, organizațiile U.T.C. 
din școli n-au urmărit 
perseverent ca elevii să 
fie pregătiți cu precădere 
pentru minerit — ramură 
economică prioritară a 
Văii Jiului.

Au fost însă și organi
zații de tineret care au 
făcut excepție, în sensul 
pozitiv al activității. Este 

y o realitate că organizați-

ile U.T.C. de la U.M.T.C.F. 
Iscroni, E.G.C.L. și co
merț au obținut rezultate 
bune în înfăptuirea sar
cinilor de producție. Un 
aport notabil în realiza
rea unor cantități sporite 
de carne (67 t) și lapte 
(358 hl) prin contractări 
l-au avut tinerii de la 
consiliul popular. La rîn- 
dul lor, cadrele didactice 
uteciste s-au preocupat cu 
simț de răspundere de 
modprniza rea procesului 
de instrucție și educație,

CONFERINȚE ALE 
ORGANIZAȚIILOR

U.T.C.'

pentru
mcdiocri- 

împreună cu 
organizațiilor 

au contri- 
înfrumusețarea

(Urmare din pag. I)

pundere 
în acțiune 
realizările 
Uricani în

muncitorească 
îl constituie 
dc la mina 
mod deosebit 

legat de folosirea eficien
tă a utilajelor de mare 
productivitate în noul pro
gram de lucru. Astfel, la 
complexul cu deschidere 
de 4,5 m producția zilni
că realizată este cu 300 
tone mai mare decît sar
cina de plan și aceasta 
pe baza sporirii producti
vității muncii cu 4 tone 
pe post. Aici un cuvînt 
greu de spus l-a avut în
tărirea disciplinei muncii, 
dar mai ales a discipli
nei tehnologice.

Un 
prin 
trate 
bune 
mina 
pînă
program de lucru nu reu
șea să atingă nivelul de 
producție planificat. Este 
unul din cazurile în care 
se poate spune că redre
sarea producției se dato- 
rește aplicării
cioase și ferme a 
rilor adoptate. Prin tre
cerea la noul program de

adevărat reviriment, 
depășirile înregis- 
la producția de căr- 
extras, îl constituie 
Lonea, mină care 
la trecerea la noul

conștiin-
măsu-

I
I
I
I

de reducerea 
tații șî, 
membrii
U.T.C., elevi, 
buit la 
comunei, efectuînd multe 
ore de muncă patriotică 
La Școala generală nr. 2 
Iscroni s-a plantat o li
vadă de pomi fructiferi, 
a fost cultivată cu car
tofi și legume o suprafață 
de teren de circa 1 ha.

în darea de seamă s-a 
relevat însă că o serie de 
organizații U.T.C. nu iz
butesc să întroneze o ve
ridică disciplină a mun
cii la toți tinerii, întîm- 
pină greutăți in a-i mo
biliza in îndeplinirea sar
cinilor de producție, 
nerii de la U.M.T.C.F

tive și turistice sînt izo
late, ele fiind uitate 
hîrtie.

în intervențiile lor, 
nerii înscriși la cuvînt 
au subliniat lipsurile, u- 
neori persistente, ivite în 
organizarea adunărilor 
generale (Aurelia 
cu — comerț). 
U.M.T.C.F. și I.F. 
tatea organizației 
a fost insuficient contro
lată și coordonată de co
mitetul comunal (Ionel 
Sebestyen — U.M.T.C.F.). 
Nu s-a acționat îndeajuns 
de ferm pentru lichidarea 
dificultăților ce stînje- 
nesc școlarizarea elevilor 
(Leonica Popescu — Școa
la generală nr. 2 Iscroni). 
O viață de organizație a- 

intimplătoare 
primiri de 
în U.T.C., 
unor ti- 
pentru a 
de partid

Ti- 
■> Ș> 

comerț nu au organizat 
nici o acțiune de muncă 
patriotică. Acțiunile cul
tural-educative, cele spor-

proape... 
nu a îngăduit 
noi membri 
nici pregătirea 
neri merituoși 
deveni membri 
(Adriana Fcrenczi — 
U.M.T.C.F.). Gcorgeta Tu- 
rache, Lenuța Iovănescu, 
Andrei Zamfir, Ștefan 
Otvos ș.a. au analizat cri
tic și responsabil aspec
tele pozitive și carențele 
activității organizațiilor 
din care fac parte.

Antrenarea întregii ma
se de tineri la realizarea 
sarcinilor de 
accentuarea 
educativ al 
lor politico-ideologice și 
cultural-artistice, elimi
narea deficiențelor din 
viața de organizație — 
sînt imperative majore 
ce trebuie să primeze în 
activitatea comitetului co
munal Aninoasa al U.T.C.

Ioan LASCU 
___________ _ ____________ 7

Stai- 
La 

activi- 
U.T.C.,

Pentru
cetățenii

Foto : Cristian ȘTEFAN
<itn gag țjI

Tricotoareie F lorica Isacilu și Etelca Marton, două 
muncitoare fruntașe din cadrul atelierului de tricotaje 
de Ia I.T. Petroșani, mult apreciate pentru calitatea 
lucrărilor executate.

producție, 
conținutului 
manifestări-

ceput de an, deoarece 
sintetizează toate cefe 
28 de propuneri pe care 
cetățenii lc-au făcut la 
întîlnirile cu deputății”. 
Și, așa cum este firesc, 
înfăptuirea 
lor are Joc, în 
responsabilității 
cu participarea 
a cetățenilor în 
cărora se află aleșii lor, 
deputății. La construi
rea tuturor acestor o- 
biective de interes so
cial în Petrila s-au aflat 
mulți cetățeni și depu- 
tați, printre care 
remarcat Aron Matei, 
Petru Satmari, Constan
tin Dincă, Iulia Macar, 
Elena Ciorc, loan Orza. 
oameni harnici și cu 
multă inițiativă.

Redresarea
(Urmare din pag 1)

o certitudine
propuneri- 

spiritul 
civice, 

directă 
fruntea

s-au

I

lucru aproape s-au com
pletat efectivele de 
brigăzile din 
direct productive 
mare problemă 
mina Lonea în 
program — ceea 
permis, în prunul 
încadrarea în 
mele tehnologice, cu toa
te influențele pozitive. 
Rezultatul — producția

la 
fronturile 

— o 
pentru 

vechiul 
ce a 

rînd, 
ciclogra-

tuit în condițiile noului 
program ia mina Vulcan 
amintesc îmbunătățirea 
aprovizionării locurilor de 
muncă și organizarea ju
dicioasă, eficientă a trans
portului în subteran.

De fapt, și acesta este 
cel mai îmbucurător fapt, 
la toate întreprinderile 
miniere, cu o singură ex
cepție (mina Bărbăteni),

Există reale condiții 
pentru ca planul 

să fie realizat
extrasă suplimentar este 
de 324 tone în două zile.

Cu realizări peste sar
cinile de plan au înche
iat primele zile de apli
care a noului program și 
minele Lupeni (plus 159 
tone) și Vulcan (plus 72 
de tone), mine la care 
doresc să remarc : saltul 
de 300—500 de tone in 
plus pe zi față de vechiul 
program, la mina Lupeni 
care a obținut zilnic pes
te 7400 tone de cărbune 
și creșterile de producti
vitate la aproape 
locurile de muncă 
200 și 1000 kg/post, 
mina Vulcan. Printre rea
lizările care s-au înfăp-

trebuie acordată o mai 
mare atenție organizării 
formațiilor de lucru, rca- 
nalizării modului de fo
losire a efectivelor in 
scopul majorării numă
rului muncitorilor direct 
productivi. Aici, trebuie, 
de asemenea, întreprinse 
măsuri ferme pentru în
treținerea corespunzătoare 
a fluxurilor de trans
port în subteran.

Mina Paroșeni, pentru 
a ajunge în rîndul între
prinderilor cu sarcinile de 
plan realizate, trebuie să 
atingă în cel mai scurt 
timp nivelul planificat al 
producției la noul abataj 
dotat eu complex meca
nizat.

Chiar 
ninoasa 
creștere

dacă la mina A- 
o 

pe 
care 
mult

nu au 
cores-

toate 
între 

la

au 
în 
de 
dc

producția extrasă a cres
cut, ajungînd pînă la 20 
la sută în unele cazuri 
(mina Livezeni). Dar, cu 
toate acestea la unele în
treprinderi miniere nu 
fost puse în valoare 
întregime rezervele 
creștere a producției
cărbune oferite de condi
țiile create prin aplicarea 
noului program de lucru, 
a măsurilor adoptate la 
Consfătuirea de lucru de 
la C.C. al P.C.R.

Da mina Bărbăteni, sin
gura mină care, așa cum 
am amintit, nu a înregis
trat creșteri de produc
ție în această perioadă,

s-a obținut 
de 200 tone

zi, posibilitățile de 
mina dispune sînt 
mai mari, dar încă 
fost valorificate 
punzător mai ales în ceea 
< e privește : aproviziona
rea ritmică a formațiilor 
de lucru cu materialele 
și piesele de schimb ne
cesare, plasarea cores
punzătoare a abatajelor 
dotate cu complexe me
canizate astfel incit să se 
respecte cu strictețe teh
nologiile de lucru pentru 
a se evita opririle acci
dentale.

ată-ne, așadar, pe 
orizontul de bază, 400, 
al minei. Deși 

mul urmărit este spre 
torul III, primul tren 
„pline" întîlnit — 70 
număr 
rul II. La colectorul nr. 
10 al aceluiași sector, „ro- 
listul" Aurel Popescu se 
plînge că a mai încărcat 30 
de vagonetc, că mai este 
cărbune, dar că nu-i vin 
goalele, așa că minerii din 
abataje țipă la el să se gră
bească, pentru că in abata
je se stă pe front...

| n sfîrșit, sectorul III.
I Artificierul • Nicolae

Iepure, de 29 de ani 
lucrător în subteran, ne 
prezintă un prim raport : 
ortacii din schimbul I al 
brigăzii conduse de Vasile 
llusu, cinci la număr, lu
crează în plin în cele două 
aripi ale abatajultii-cameră. 
Au pușcat la prima oră 80 
de găuri și de atunci au 
încărcat deja 80 de vago
nete, pină la jumătatea 
schimbului. Acum se pre
gătesc să mai „dea foc" la 
40 de găuri, deci încă pe 
puțin 40 de vagonetc de 
cărbune. „Cei ce lucrează 
în schimbul acesta — bri
gadierul Rusu, minerii 
Gheorghe Timofte și Du
mitru Lupu, împreună cu 
încă doi tineri — sînt niște 
oameni care nu se lasă u- 
șor întrecuți de alții". Ne 
convingem ia front ca are 
dreptate, dar tot atît de a- 
devăral e că nu sînt singu
rii cu asemenea ambiții. 
In transversala care colec
tează producția abatajelor 
în . care lucrează brigăzile 
lui Ion C'ojocariti și Dragoș 
Teleagă, maistrul Constan
tin Uălașa afirmă că 
aici, încărcăm, azi, pe 
țin 300 de vagonete".
voiul de bulgări negri ce 
curg pe transportorul me
talic ne convinge că așa 
stau lucrurile Dar, la scurt 
timp, o poticnire — și 
transportorul se oprește. 
In cîteva minute doar, a- 
par la fața locului. elec
tricianul și maistrul elec- 
tro’meeanie și constată că 
„maximalul" releului legat 
cu transportorul nu mai

dru- 
sec- 

de 
la 

era de la secto-

gînditn 
cu un 

Dar. 
în alte

to

„dt 
pu- 
Șu-

Și 
și 
a-

funcționează. Ne 
că nu o fi obișnuit 
șuvoi așa de gros... 
nu-i nimic, întrunit 

cîteva minute se face schim
barea piesei defecte și 
tul reintră in normal.

ru Ion Cojocariu 
fostul ^ău ortac 
„ucenic", devenit

cum un brigadier de nădej
de, Dragoș Teleagă — buco
vinean cu vorbă molcomă și 
dulce, dar aprig la muncă 
și iute la minte 
ba nu merge — discuția se 
înfiripă în jurul programu
lui de opt ore. „Pentru noi 
nu e nimic nou — ne spu
ne Cojoca'iu pe care, il 
știm, e dc două decenii 
aici, la Lonea. Totul e să 
avem condițiile create, că 
atunci cărbunele curge atît 
cît vrem noi. Azi am at^,( 
rolul plin. Asta înseamnă 
cel puțin 10 tone „de că
ciulă".

Rădăuțeanul, acuma, ri
de: „Doar v-a arătat „șefu“ 
cit am realizat ieri : 1.7
ml de avansare, adică 549 
de tdne din „ăsta negru". 
Pînă acum, in schimbul 1, 
avem 160 de vagonete în
cărcate, și vrerii să dăm pî
nă la sfîrșitul schimbului 
peste 200. Sîntem șapte in 
front, doi se află azi în. 
repaus. Vom arăta în 
ceasta lună că .ân opt ore" 
se poate lucra mai bine 
și. tot așa, că se poate cîș- 
trga mai bine. Tot așa vrem 
să meargă și sectorul nos
tru, doar nu odată am fost 
primii"

La sectorul III rezul
tatele concrete au da
rul de a confirma 

dorințele optimiste ale mi
ci e 
de 

a 
de 

a 
iar 

alte

cind trea-

a-

norilor _• în prima zi 
trecere la p-ogramul 
lucru pe trei schimburi 
8 ore s-au extras 140 
tone peste pian, în ziua 
doua peste 400 de tone, 
ieri, in schimbul I 
peste 150 de tone. Celelal
te sectoare. așa cum spu
neam, au sarcinile realiza
te și depășite. Prin urma
re, concluzia care se des
prinde poate fi una singu
ră : în condițiile favorabi
le ale noului program de 
luc>~u, la mina Lonea, re
dresarea a devenit o certi
tudine.

B NOUL CENTRU CI
VIC al orașului Lupeni, un
de s-au construit în ultimii 
doi ani sute de apartamen
te și alte obiective social- 
culturale, a început să 
prindă contur distinct prin 
darea parțială în folosință 
a bulevardului Păcii. în a- 
cest an zona centrului ci
vic va fi întregită prin 
construirea a încă 438 de 
apartamente și prin lega-

rea rețelei de încălzire la 
magistrala termoficării Pa- 
roșeni — Lupeni. (V.S.)

B O VESTE BUNA PEN
TRU TINERII FRUNTAȘI 
în producție, în activitatea 
patriotică și viața de orga
nizație : în acest an, 
plexul turistic „Valea 
Pești" va organiza

com- 
dc 

serii 
săptămînale de od’hnă pen- 
tiu cei merituoși. (I.M.)

B CONCURS DE SA
NIE. Mîine și sîmbătă, pe 
pîrtiile din Paring va a- 
cea loc faza municipală a 
concursului de sanie dotat 
cu cupa „Pionierul". Par-

ticipă cîștigătorii fazelor 
locale din orașele Văii Jiu
lui.

B DEZBATERE. Mîine, 
(ora 18), la Casa de cultu
ră Petroșani, în cadrul u- 
niversității cultural-știin- 
țifice, se va desfășura dez
baterea intitulată „Opera 
lui Liviu Rebreanu și 
prezența ei în circuitul 
mondial de valori cultura
le". Este a opta lecție din 
acest an, realizată la cursul 
„Universalitatea literaturii 
române". (I.L.)

B LA MINA VULCAN, 
baia pentru muncitorii ca-

re ies din șut nu este în
totdeauna încălzită. Actuala 
instalație are o capacitate 
cu mult redusă față de ne
cesar, fapt care a ieșit la 
iveală mai cu seamă prin 
creșterea numărului mun
citorilor pe un schimb. Ce 
e de făcut ? (I.M.)

■ RENOVĂRI, 
a oferi amatorilor 
ciuri, în marea lor 
tate copii, o ambianță cît 
mai plăcută, la unitatea 
nr. 21 din orașul Vulcan 
s-au efectuat lucrări de i- 
gienizare și renovare. Ală
turi de meseriași a partici-

Pentru 
de dul- 
majori-

pat la executarea lucrări
lor și personalul unității 
în frunte cu responsabila 
Elena Catrina. După nu
mai trei zile de muncă in
tensă, unitatea și-a reluat 
activitatea oferind celor 
ce-i trec pragul un cadru 
plăcut, servire ireproșabi
lă și un bogat sortiment de 
produse.

■ SCHI. Duminică 
mineața, pe pîrtia 
preajma cabanei 
se va disputa cea de-a V-a 
ediție a „Cupei Utilajul" la 
schi alpin, competiție spor
tivă de masă, organizată

sub egida „Daciadei", 
exclusivitate, pentru 
tivii nelegitimați, La 
tul întrecerilor sînt 
tați concurenți de 
vîrstele. învingătorii
fi răsplătiți cu frumoase 
trofee, medalii și diplome.
<D.C.)

în 
spor- 
star- 
invi- 
toatc

vor

I
I

di- 
din 

I.E.F.S.,

Rubrică realizată de 
Ion IOANA
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Măsuri prompte pentru 
salvarea unui apartament

r Creșterea calității vieții 
oamenilor muncii

de mai multe cauze și a- 
nume :

■ infiltrațiile de apă ce 
pătrundeau prin izolația de
teriorată a acoperișului ;

■ repararea corespun
zătoare a izolației acoperi
șului îndată ce 
atmosferice o vor

condițiile 
permite;

băii 
pre

ta va- 
de a

grav afecta-

■ sifoancle dc la con
ductele de scurgere a apei 
provenite de la precipitații 
erau înfundate cu nisip și 
resturi textile, in urma de
selor plimbări pe acoperi
șul blocului, cu scopul de 
a întinde rufe la aseat, 
pentru bătutul covoarelor.

zzszzzzw//zz/zzzzzzzzzzzzzzzzzs

CONFRUNTARE LA

K o exploatare 
tentă a punctului 
nr. 7, în 
qjirgcrii 
apă caldă din 
expansiune :

vederea 
surplusului 

vasu 1

mai a- 
terinic 

evitării 
de 
de

■ închiderea 
acces pe terasa

Asupra felului cum 
fi îndeplinite aceste 
suri vom reveni.

deușilor 
blocului.

vor 
ină-

Ștefan NEMECSEK

FAȚA LOCULUI

prezentat cu a- 
la Consi- 

orașului 
fapt, 
era

si- 
cu- 
ad- 
din

Extragem dintr-o scri
soare adresată redacției : 
.Mă numesc Lup Laura, 
sint om al muncii la l.M. 
Paroșeni și locuiesc îm
preună u fiica mea. Ange
la, m blocul D3, scara II. 
etaj 8. apartamentul 71 pe 
bmeasi.i' Victoriei din 
Vulcan Vă aduc la cunoș
tință că una din cele trei 
camere ale apartamentului 
este în stare de nefolosin- 
ță, tavanul și pereții 
cotrip^t deteriorați, 
cum și o parte din 
nul și peretele celei 
doua caniere,
te în urma infiltrațiilor de 
apă... 'Prin prezenta vă rog 
să interveniți la organele 
competente pentru luarea 
măsurilor ce se cuvin în 
vederea evitării degradă
rii totale a apartamentului 
meu și a celorlalte de pe 
coloana scării unde locu
iesc".

Ne-am
ceasta scrisoare 
liul popular al 
Vulcan unde, de 
luația prezentată
noscută. S-a constituit 
boc o comisie formată 
tovarășii loan Rujoj, vice
președintele consiliului 
popular, Ștefan Hodoș, de 
la oficiul de gospodărie co
munală Și locativă al con
siliului popular. Nicolae 
Flețan. gospodarul minei 
Paroșeni, maistrul loan A- 
vasiloaie din partea sec
ției din Vulcan a E.G.C.L 
Lupcni și maistrul Mihai 
Bogar, din partea E.T.V.J., 
comisie care, dcplasîndu-se 
la fața locului, a constatat 
că cele- semnalate cores
pund realității.

Degradarea apartamen
tului 71 din scara 11 a 
blocului D3 era provocată

montarea dc antene sau 
joaca copiilor. (Oare toate 
acestea se fac pe 
blocului ?). La data 
zenței noastre la fața 
lui (8 februarie 1983). 
planșeul superior al 
cu lui era formată o 
baltă (care, desigur, 
căuta loc prin izolația de
teriorată să coboare 
nivelele inferioare) 
i-am 
gere 
țâre

terasa 
pre- 

i locu- 
pe 

blo- 
mare 

îsi

spre 
căreia 
scur- 
cură-

făcut drum de
prin simpla 
cu mina a sifonului ;

■ apa caldă revărsată 
din vasul de expansiune al 
sistemului de termoficâre a 
topit izolația superioară, 
dcgradînd-o.

După analizarea 
ției, s-au luat pe loc 
mătoarele măsuri ;

situa-
ur-

noi 
locuințe de către mina 
Paroșeni lucrătoarei Laura 
Lup și fiicei ci 
vederea 
five a < 
pentru 
can a 
poată 
necesare ;

g repartizarea unei

Angela, în 
eliberării opera- 

apartamentului 71, 
ca secția din Vul- 

E.G C.L. Lupeni să 
realiza reparațiile

P.S. Este lăudabilă promp
titudinea cu care Consiliul 
popular al orașului Vul
can a intervenit în cazul 
relatat. Ar fi bine ca a- 
cest mod de acțiune să fie 
generalizat pentru a se lua 
la timp măsuri operative, 
concrete, ori de cite ori se 
semnalează asemenea 
zuri, pentru evitarea
gradării apartamentelor 
din Vulcan și din celelalte 
localități, pentru construc
ția cărora s-au cheltuit 
multe milioane de lei.

în vederea asigurării unei bune apro
vizionări a populației cu produse agro- 
allmentare și bunuri industriale, în pri
mul semestru al acestui an, sesiunea 
Consiliului popular municipal a aprobat 
o hotărîre pentru dezvoltarea agricultu
rii, industriei alimentare și un program 
de lucru orientat de indicațiile secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, și măsurile stabilite 
de Conferința Națională a partidului 
pentru a se acționa cu mai multă efi
ciență în direcția ridicării continue a 
nivelului de trai al oamenilor muncii, 
în elaborarea acestui program s-a por
nit de la principiile autoconducerii și 
autoaprovizionării în Valea Jiului, care 
au determinat în anul trecut obținerea 
unor rezultate bune in această privință. 
Se au însă în vedere multiplele posibi
lități de perfecționare, îndeosebi prin 
valorificarea eficientă, cu autentic spirit 
cetățenesc, a tuturor suprafețelor și re
surselor locale. A fost evidențiat faptul 
că în anul 1982 au fost cultivate, în in
cintele întreprinderilor, 2,95 ha, remar- 
cîndu-se I.A.C.C.V.J., care a obținut din 
solariile de la Lupeni a producție 
valoare de 60 000 lei (in 1983 se 
mai amenaja 1 ha de sere).

Pornind de la experiența și rezultatele

în 
va

anului- trecut, consiliile populare 
cipal și 
o a t e n 
de creșterea 
gospodăriile 
și gospodării 
sum propriu 
zat al statului (în anul 1982 s-au predat 
870 tone carne, 2710 hl lapte dc vacă, 
985 hl lapte de oaie, 42 tone lină, re- 
mareîndu-se rezultatele obținute în co
muna Aninoasa). Hotărîrea prevede un 
ansamblu de măsuri adecvate (creșterea 
suprafețelor cultivate și a producției a- 
gricole prin lucrări de întreținere și 
fertilizări, amenajarea a 1000 mp ciu- 
percării etc.), pentru dezvoltarea agri
culturii, creșterea animalelor și păsărilor.

în domeniul aprovizionării ‘populației 
in primul trimestru cu mărfuri agroali- 
mentare și industriale, sesiunea Consiliu
lui popular municipal a stabilit sarcinile 
concrete ale întreprinderilor eu atribuții 
directe în acest scop (Direcția comercia
lă a municipiului, Fabrica de morărit și 
panificație, toate celelalte unități pro
ducătoare) pentru obținerea unei calități 
superioare în această importantă activi
tate care contribuie la creșterea calității 
vieții oamenilor muncii din Valea Jiului.

m u n i - 
orășenești vor acorda 
ț i e permanentă față 
efectivelor de animale în 
anexe ale întreprinderilor 
individuale, pentru con- 
și pentru fondul ccntrali-

ca
de-

atât de 
sorti-

La snack-barul din ca
drul complexului „Jiul", 
se pregătesc ; 
mult apreciatele 
mente de pizza.

Steagul roșu" a criticat, organele vizate răspundi

Ilie COANDREȘ. 
Uricani

Act de umanitate
11 ’activarea unei boli mai vechi l-a dus pe mi- 

ul Ștefan Slabu. dc la sectorul III al l.M. Uri
cani, pe patul unui spital din Cluj-Napoca. Boala 
i-a pus viața în pericol, iar tratamentul implica, in
tre altele, și transfuzii de singe. Spitalul din Cluj- 
Napoea a făcut un apel la cei ce vor să-1 ajute. Pri
mii care au răspuns la apel au fost tovarășii de 
mun ă. In ziua in care a fost programată recolta
rea, sub îndrumarea șefului de sector sing. Ion 
Dănila și a dr. Constantin Cîrțînă, 20 dc oameni ai 
muncii din cadrul sectorului III au donat singe pen- \
tru tovarășul lor. Printre aceștia s-au numărat mais
trul minier Ion Vlad, Cristian Petrea, Ion Pricop, 
ion Ciobanu. Ion Tătar, Dumitru Opriș, Aurelian 
Filip, Vasile Graur, Alexandru Pascanu, Alexandru 
Lukacs, Home! Cibbotaru. Traian Motocu și alții, 
caro, prin gestul lor merită titlul de oameni de 
menie.

N o TA Ceva mai încolo !

A șteptare
într-una din zilele tre

cute ne-a vizitat la redac
ție tovarășul Mihai K.zane 
din orașul Petrila. în ca
litate de responsabil al 
blocului 52 din cartierul 
8 Martie a venit personal 
la redacție să prezinte do
uă ofuri ce stau la inimile 
locatarilor acestui bloc. 
Ambele ofuri sînt pricinui
te de ..operativitatea" cu 
care cei de Ia secția mixtă 
din localitate a E.G.C.L. 
Petroșani au „intervenit" 
la sesizările verbale .și 
scrise ale locatarilor. Dar 
iată despre ce este vorba, 
încă în primăvara anului 
trecut, deci în curind se 
„aniversează" un an de a- 
tunci, un vînt puternic a 
smuls o parte din tabla de 
pe acoperișul blocului. Cum 
spuneam „invitațiile" ver
bale și scrise ale locatari
lor n-au găsit înțelegerea 
cuvenită la secția Petrila a 
E.G.C.L Petroșani. în 
schimb, apa de ploaie și 
cea rezultată din topirea 
zăpezii nu s-a lăsat „invi
tată" și a pătruns mai ales 
pe la casele scărilor, înce- 
pînd de la etajul patru și 
pînă la parter deteriorind 
pereții. Ți-e mai mare mila 
să vezi bieții pereți des- 
puiați de tencuială și pe 
locatari, mai ales pe cei 
de Ia parter, măturând me
reu apa. fiindcă altfel nu

prelungită
se poate trece. Prea mult 
de lucru n-ar fi fost. După 
cum afirmă responsabilul 
blocului, totul putea fi re
mediat în circa două zile, 
dar locatarii de la ultimul 
etaj s-au oferit chiar să dea 
o mină de ajutor, dacă se 
aduceau materialele nece
sare. Așa... plouă mereu. 
Clădirea se deteriorează 
și se vor irosi multe zile și 
materiale pentru executa
rea reparațiilor.

Al doilea necaz este cu 
privire la căldură și apă 
caldă. Blocul 52 primește 
apă caldă concomitent cu 
blocurile 55—56—57 și 58. 
Oricîtă bunăvoință ar avea 
fochiștii dc la centrala ter
mică, apa ajunge la desti
nație abia călduță, iar în 
perioada respectivă calori
ferele sînt reci. Și aceasta 
deoarece subsolurile fiind 
inundate, vcntilele care să 
regleze alimentarea eșa
lonată a blocurilor cu apă 
caldă nu pot fi utilizate. 
Scriptic subsolurile au fost 
curățate, dar practic nu se 
poate intra în ele. Așa se 
irosește inutil energie, se 
pierde apă caldă care ar 
trebui să ajungă la locatari.

Dînd curs sesizării, invi
tăm pe această cale pe cei 
de la secția mixtă Petrila 
a E.G.C.L. Petroșani să 
remedieze deficiențele și 
asta cît mai operativ. (D.C.)

Aglomerată, in calitate 
(încă) de vad comercial, 
iar în ultima perioadă și 
datorită deschiderii șantie
rului de locuințe Petroșani- 
Nord, strada Republicii, 
porțiunea de la parc pînă 
în Piața Victoriei, este 
strangulată de o vreme și 
de unele denivelări și am
plasarea unor chioșcuri și 
gherete. Chiar în dreptul 
intrării în magazinul ali
mentar nr. 4 și în restau
rantul „Carpați", în partea 
carosabilă a apărut o 
groapă care împiedică cir
culația normală. Ceva mai 
încolo, gheretele șantieru
lui au fost amplasate a- 
proape de stradă, iar gar
dul ce delimitează incinta

șantierului îngustează foar
te mult partea rămasă pen
tru circulația pietonală. Din 
această cauză, cînd trec 
mașinile care fac aprovi
zionarea șantierului și a 
magazinelor, oamenii nu 
mai știu unde să se refu
gieze. Cel mai nepotrivit 
este însă amplasată ghere
ta pentru vînzarea lozuri
lor în plic din dreptul fos
tei policlinici. Deși ar pu
tea fi retrasă lingă cabina 
telefonică de alături ori 
dusă in altă parte, această 
gheretă blochează întregul 
trotuar într-un punct de 
intensă circulație pietonală. 
Oare de ce nu este văzută 
și corectată această ano
malie ? (T.V.)

PREOCUPARE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
TRANSPORTULUI ÎN COMUN

Cu referire la articolul 
„Și autobuzele trebuie pre
gătite pentru timpul rece", 
publicat în „Steagul roșu" 
nr. 9 386, conducerea 
A.U.T.L. Petroșani ne-a 
comunicat următoarele ; 
„Conducerea autobazei s-a 
preocupat de pregătirea 
autobuzelor pentru perioa
da rece. Unitatea noastră 
are contract cu uzina „Au
tobuzul", I.T.B. și U.R.A.C. 
— București, pentru achi
ziționarea unui număr de 
10 bucăți burdufuri pentru 
autobuzele articulate, însă 
pînă la data apariției arti

colului ne-au fost furniza
te numai 5 perechi de bur
dufuri. Acestea și cele pe 
care le vom primi în con
tinuare vor fi montate pe 
rînd la autobuze, pentru 
a nu se perturba transpor
tul în comun. Conducerea 
autobazei va avea în aten
ția sa șî celelalte deficiențe 
semnalate — bare smulse, 
uși neetanșe etc. —, și va 
depune eforturi pentru în
lăturarea lor și pentru îm
bunătățirea condițiilor de 
deplasare a oamenilor mun
cii cu autobuzele de trans
port în comun".

Argument pentru judecata cu inima...
tUrma'e din pag 1) 

adresa de rigoare, bătrîna 
a ajuns la Oficiul pentru 
probleme de muncă și o-
crotiri sociale, cererea ei
poartă data de 7 ianuarie 
a.c., dar este înregistrată, 
nu se știe din ce pricini, 
abia la 15 ianuarie. între 
timp însă Dănuț, Adrian și 
Nicoleta au avut nevoie de 
hrană, de îmbrăcăminte, 
de condiții normale de 
trai. în luna decembrie bă
trîna n-a primit însă alo
cațiile și pensiile lor. in 
ianuarie istoria se repetă 
cu alocațiile, abia în ziua

de 8 februarie le este ex
pediată întreaga sumă res
tantă.

Am prezentat acest caz. 
tovarășului Laurențiu Tec- 
șa, șeful Oficiului munici
pal pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale, 
Catalogîndu-ne chiar din 
startul discuțiilor tenden- 
țioși, interlocutorul nostru 
ne-a apostrofat.

— Să zică mersi că le-am 
dat decizia în 11 zile.

Comentariile pe margi
nea acestei afirmații sînt 
inutile. Din capul locului 
trebuie să recunoaștem în
să că, într-adei'ăr, rezol

varea situației celor trei
orfani s-a înscris în pe
rioada- prevăzută de lege,
deci, teoretic, nu poate fi 
vorba de birocrație. Cu
toate acestea, drepturile 
cuvenite copiilor puteau 
fi trimise la sfîrșitul lunii 
ianuarie, dar... nu existau 
bani în cont, ne-a explicat 
o subalternă a șefului de 
oficiu. Ne întrebăm însă 
de ce în luna ianuarie au 
fost „omise" alocațiile co
piilor 1

Nu căutăm pricină, nu 
vrem să criticăm petele din 
soare. Dar, considerăm noi. 
în rezolvarea unor astfel

de cazuri, trebuie pusă 
mai multă inimă, funcțio- ' 
nărui chemat prin lege să . 
rezolve cererile cetățeni- i 
lor trebuie să simtă că are 
în față nu o hîrtie sim
plă, ci soarta unui om, a 
unor oameni. Altfel, dure
rile care îi copleșesc pe
unii sînt amplificate de
practici mai mult sau mai 
puțin birocratice. Și spu
nem acest lucru fără ten- t 
dențiozitate sau, dacă vreți, | 
trebuie să fim tendențioși > 
cînd este vorba de ajuta- j 
rea unor oameni aflați în i 
grea încercare, fie ei și co
pii. i
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Intîlnirea de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU -

(Urmare din pag. I) 

cării de noi posibilități 
pentru sporirea și moder
nizarea producției în toate 
domeniile economiei na
ționale, noua întîlnire de 
lucru a conducătorului 
partidului și statului nos
tru a prilejuit examinarea 
soluțiilor propuse, menite 
să asigure creșterea conti
nuă a eficienței economi
ce in aceste ramuri, în lu
mina obiectivelor stabilite 
de cel de-al XII-lea Con
gres al partidului.

în acest cadru, au fost 
prezentate măsurile tehni
ce și organizatorice pro
puse pentru anul 1983 în 
vederea reducerii consu
murilor de materii prime, 
materiale, valorificării lor 
superioare în procesele de 
producție, diminuării ac
centuate a consumurilor e- 
nergetice și ale combusti
bililor, a importurilor și 
lărgirii posibilităților de 
export. Au fost examina
te, totodată, programele 
de asimilare a noi produ
se în acest an, stadiul mo
dernizării actualelor teh
nologii de fabricație și in
troducerii altora noi, ca
racterizate prin indici su
periori de productivitate 
și eficiență.

îr. numele colectivelor 
de oameni ai muncii care 
își desfășoară activitatea 
în aceste importante ra
muri ale economiei națio
nale, tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu a fost salutat cu 
deosebită stimă de miniștrii 
de resort, de reprezentanți 
ai conducerilor celor 
două ministere, ai centra
lelor industriale.

Prima parte a întîlnirii 
de lucru a fost consacrată 
programelor de măsuri sta
bilite in cadrul industriei 
chimice.

Secretarul general al 
partidului este informat pe 
larg asupra evoluției prin
cipalilor indicatori de plan, 
evidențiindu-se faptul că 
în prezent, în condițiile 
sporirii producției cu peste 
30 la sută față de anul 
1980. prin măsurile adop
tate s-a reușit diminuarea 
consumurilor de materii 

prime și energie, a cheltu
ielilor materiale.

Apreciind o serie de re
zultate obținute pînă în 
prezent, tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu a atras atenția 
asupra faptului că. la unele 
sortimente nivelele propu
se de reducere a consumu
rilor sînt încă destul de 
mici. S-a indicat să se ia 
măsuri hotărîte pentru în
locuirea tehnologiilor în
vechite, pentru perfecțio
narea agregatelor și insta
lațiilor, pentru introduce
rea unor procedee tehnolo
gice cil mai economicoase 
din punct de vedere ener
getic. astfel incit să se asi
gure diminuarea în conti
nuare a consumurilor. Se
cretarul general al parti
dului, a arătat că se im
pune ca toate tehnologiile, 
îndeosebi la produsele chi
mice de bază, să fie exa
minate cu cea mai mare 
atenție de colectivele de 
cercetare și execuție, sta- 
bilindu se responsabilități, 
termen0 exacte de finali
zare, de aplicare în pro
ducție a noilor procedee a 
măsurilor care vizează re
ducerea substanțială a con
sumurilor materiale și e- 
nergetice.

O atenție specială s-a 
acordat problemelor lega
te de recuperarea produ
selor refolosibile.

Secretarul general al 
partidului a indicat facto
rilor de răspundere să 
termine intr-un timp cît 
mai scurt lucrările de in
vestiții privind instalați
ile de regenerare a uleiuri
lor minerale, valorificării 
produselor uzate din polie
tilenă »ji mase plastice, să 
asigure recuperarea am
balajelor, foliilor, artico
lelor din cauciuc și mase 
plastice și reintroducerea 
lor în circuitul economic.

A fost pus în evidență și 
cu acest prilej rolul impor
tant al unităților de cer
cetare din cadrul Institutu
lui Central de Chimie în 
dezvoltarea și moderniza
rea chimiei românești. S-a 
subliniat marea diversita
te și complexitate a teme
lor luate în studiu, fapt 

ilustrat de cele peste 4 100 
de obiective de cercetare 
prevăzute pentru perioada 
1983—1985

Apreciind valoarea te
maticii, preocupările cer
cetătorilor pe linia pro
movării prog''jsulu! tehnic 
în industria noastră chi
mică, secretarul ger,ei al 
al partidului a cerut să se 
acorde o atenție deosebită 
soluționării cu prioritate 
a problemelor legate de 
reducerea în continuare a 
consumurilor, de sporirea 
productivității muncii și 
diminuarea importurilor, 
de îmbunătățirea calității 
și competitivității produ
selor chimice.

în domeniul construc
ției de utilaje și piese de 
schimb, pentru industria 
chimică au fost evidenția
te o serie de realizări, pre
ocupările pentru lărgirea 
și diversificarea gamei de 
produse, în vederea asimi
lării prin efort propriu, de 
mașini, subansamble și re
pere cu caracteristici teh- 
nico-funcționale superioa
re și cu fiabilitate ridicată.

Secretarul general al 
partidului a cerut condu
cerii ministerului, centra
lelor industriale, tuturor 
specialiștilor să acționeze 
fără întîrziere pentru ca 
productivitatea muncii în 
chimia românească. echi
pată cu instalații moderne, 
de mare randament să se 
situeze la nivelul înregis
trat pe plan mondial. S-a 
indicat să se studieze po
sibilitățile de reducere în 
continuare a consumurilor 
materiale și energetice, în
deosebi în fabricațiile de 
produse mari consumatoare 
ae energie. La standul re
zervat produselor din cau
ciuc și mase plastice, s-a 
subliniat necesitatea de a 
se revedea consumurile și 
de a se trece Ia tipizarea 
anvelopelor, de a 
organiza în unitățile agri
cole centre de reparare a 
anvelopelor.

Tovarășul Nicolae 
Ceausescu a indicat, de a

semenea, să se depună e- 
forturi pentru îmbunătă
țirea calității uleiurilor, a 
altor produse petroliere, 
să se extindă în industria 
chimico-farmaceutică, uti
lizarea substanțelor indi
gene și a extractelor de 
plante ce cresc în țara 
noastră.

Felicitînd pe oamenii 
muncii din industria chi
mică pentru rezultatele 
obținute, apreciind solu
țiile și măsurile propuse, 
secretarul general al parti- 

l dului a arătat că ceea ce 
s-a făcut pînă acum în di
recția sporirii eficienței 
în chimie constituie o 
reușită, o acțiune care tre
buie neapărat continuată 
și amplificată, insistîn- 
du-se asupra necesității 
dezvoltării acelor domenii 
ce asigură valorificarea su
perioară a materiilor pri
me, un export permanent 
și eficient.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a analizat în 
continuare acțiunile stabi
lite pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan, diminuarea 
consumurilor, creșterea 
continuă a eficienței eco
nomice în industria meta
lurgică. Prezentînd sinte
za acestor preocupări, a 
rezultatelor obținute, mi
nistrul de resort, a eviden
țiat importantele sporuri 
de producție ce vor fi ob
ținute pe seama reducerii 
consumurilor, sporirii pro
ductivității muncii, extin
derii tehnologiilor avansa
te.

în aceeași arie de preo
cupări, au fost înfățișate 
realizări din domeniul re
cuperării resurselor ener
getice, valorificării comple
xe a zgurilor pe baza căro
ra se preconizează obține
rea de importante economii.

Cu acest prilej, secreta
rului general al partidului 
i-au fost prezentate acțiu
nile întreprinse de colecti
vele centralelor siderurgi
ce, institutelor de cerceta
re, proiectare și inginerie 
tehnologică, pentru crește
rea volumului și calității 
produselor, diminuării chel
tuielilor materiale, ridi

cării eficienței economice.
Au reținut atenția noile 

sortimente de oțeluri asi
milate la Galați, Hunedoa
ra, Tîrgoviște, îndeosebi 
cele destinate echipamen
telor pentru centralele nu
cleare.

Secretarul general al 
partidului a subliniat că 
la marile combinate si
derurgice există încă mari 
rezerve de îmbunătățire 
a indicelui de scoatere a 
metalului, de reducere a 
consumurilor de cocs, de 
energie.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se ia 
măguri în vederea organi
zării cît mai raționale a 
producției și a muncii în 
toate unitățile industriei 
metalurgice pentru moder
nizarea instalațiilor și per
fecționarea tehnologiilor, 
pentru reducerea mai ac
centuată a consumurilor 
materiale și energetice. S-a 
indicat, totodată, factorilor 
de răspundere să asigure 
într-un termen scurt ca
pacități specializate pe fa
bricarea anumitor produ
se solicitate de economia 
națională și la export, cum 
sînt tabla pentru transfor
matoare, diferite mărci de 
oțeluri speciale. în același 
timp, secretarul general al 
partidului a cerut ca me
talurgia să realizeze toate 
tipurile de țevi necesare 
pentru consumul intern.

în încheierea analizei e- 
fectuate, miniștrii, specia
liștii, toți cei prezenți au 
mulțumit tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru 
orientările stabilite, pentru 
indicațiile date cu acest 
prilej și s-au angajat să 
depună toate eforturile în 
vederea înfăptuirii lor în 
cel mai scurt timp. Ei au 
exprimat astfel hotărîrea 
tuturor colectivelor de 
muncă din industria chi
mică și metalurgică, de a 
acționa cu abnegație și dă
ruire alături de lucrătorii 
din întreaga economie la 
realizarea exemplară a 
prevederilor planului pe a- 
cest an și pe întregul cin
cinal.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Safari Expres ; 
Unirea : Conspirația.

LONEA : Pilot de for
mula unu,

VULCAN — Luceafărul: 
Provocarea dragonului.

LUPENI — Cultural :
Un om trăind în viitor.

URICANI : Madona
pagină.

TV

11,00 Telex. 11,05 Viața 
școlii. 11,30 Ansamblul 
folcloric „Doina Moldo
vei" din Iași. 12,00 Pași 
de viață lungă. 12,30 Ca
leidoscop muziceL, 12,45 
Actualitatea ec- harnică. 
13,00 închiderea "'gra
mului. 16,00 Tel x. 16,05 
Școala satului, școală 
pentru ’ sat. 16,30 
Studioul tineretului. 
17,50 1001 de seri. 18,00 
închiderea preg*.'dinului. 
20,00 Telejurnal. 20,20 Ac» 
tualitatea economică.
20,35 Din cîntecele mi
nerilor. 20,50 Occident ’83. 
21,05 Serial științific. 
Corpul uman. 21,30 Me
ridianele cîntecului 22,00 
Telejurnal.

'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZV

MICA PUBLICITATE
VÎND urgent Fiat 850 

cu garaj și piese de 
schimb. Independenței 
19/43, Petroșani. (158)

SCHIMB apartament do
uă camere (Hermes) cu a- 
partament trei camere 
(Heroes sau Carpați). Te
lefon 44729, după ora 19. 
(159)

PIERDUT foaie parcurs 
seria UO nr. 608530, pe nu
mele Nica Victor, elibera
tă de I.U.J.T.C. Craiova. O 1 
declar nulă. (160)

ANUNȚ DE FAMILIE

Tovarășii de muncă 
din I.P.C.V.J. Petroșani 
sînt alături de Mircea 
Cetcan și familia greu 
încercată prin pierde
rea aceluia care a- fost 

SAV ARON
Sincere condoleanțe. 

(164)

întreceri 
de bridge

Casa de cultură din Pe
tre șani a găzduit dumini
că partida amicală de 
bridge dintre cluburile de 
spe ial’tate din Deva și Pe
troșani. La startul întrece
rii s-au aliniat patru echi
pe : trei din Petroșani și 
una din Deva.

în urma unor dispute 
palpitante, interesante, cla
samentul pe echipe arată 
astfel i

1. Echipa formată din E- 
lena Bolog, Ciprian Bolog, 
Mircca Birsoîan și Florin 
Temelie, urmată de forma
ția din Deva. Pe locul 3 
B-a clasat echipa formată 
din Ștefan Boja, Gheor- 
ghe Stan, Sorin Giurea, 
Fănel Andrei, iar pe locul 
4 aceea compusă din Doru 
Tănăsescu, Teodor Pădu
rarii, Ovidiu Turcu și Ovi- 
diu Neamțu.

Revanșa întîlnirii este 
programată după turneul 
din 17—20 februarie de la 
C1U| Napoca, la care va 
participa și clubul de brid
ge din Petroșani.

Așadar, succes la Cluj- 
Napoca 1

Sorin NEMEȘ, 
student 

întilnirea lui Vasile Fă
gaș cu luptele libere n-a 
urmat cursul obișnuit, ea 
s-a petrecut tîrziu, cînd, la 
îndemnul unui profesor de 
specialitate, a ajuns di
rect... senior. Numai du
pă 6 ani de activitate com- 
oetițională, în decursul 
căreia a reușit să fie doar 
ai patrulea, la 72 kg, in e- 
diția 1972 a campionatului 
național individual, ur
mașul păstorilor jieni din 
Uricani s-a dedicat, ală
turi de antrenorul său 
prof. Ghiță Pop, șlefuirii 
tinerelor talente. Soarta 
a fost răzbunată, perfor
manțele visate de el au 
fost atinse, ba chiar' depă
șite de luptătorii Clubu
lui sportiv școlar din Pe
troșani.

— Pînă acum avem în 
palmares 49 de medalii la 
campionatele și corcursu- 
rile naționale și interna
ționale, dintre care 16 de 
aur. „Seria" medaliaților și 
a selecționaților în loturi 
a debutat cu Mircea Ri
sipita, continuînd cu A- 
ron Cîndea, Viorel Cîrcel, 
Grigore Mcreuță. în com
petițiile copiilor și junio
rilor s-au afirmat Vasile 
Plugar. Mihai Zoltan, 
Marian S.su, Gelu Madear. 
Sergiu Agavriloaie și alții.

— Deocamdată condiți

ile de pregătire ale tine
rilor luptători nu se ridi
că la nivelul așteptărilor, 
spre exemplu lipsește o 
sală de forță, juniorii se 
pierd pe parcurs datorită 
faptului că nu există un 
club specializat, cu antre
nori care să se ocupe nu
mai de ei...

— într-o zonă munci
torească, precum munici
piul nostru, există un ge

Lupte libere

Iubirea, care înaripează visul
neros fond nativ, care 
favorizează îmbrățișarea 
unor discipline ale atleti
cii grele, mă refer la lupte, 
haltere sau box. Desigur, 
determinantă este munca 
de selecție, cu roade deo
sebite cînd ai asigurat 
sprijinul profesorilor dc 
specialitate. Pepiniere’e 
noastre sînt școlile gene
rale nr, 6 Petrila, nr. 1. 
4, 6, și 7 Petroșani și Ca
sa de copii din Uricani. Se
lecția e continuată însă de 
o serioasă pregătire spe
cifică, de dobîndirea unui 
variat arsenal tehnico-tac-

tic. Nu trebuie neglijată, 
de asemenea, îmbogățirea 
zestrei moral-volitive.
Cînd noi, luptătorii de o- 
dinioară, ajungeam în fața 
unui luptător de la Steaua, 
din Brașov sau Galați, te 
tremurau picioarele, a- 
cum Aron Cîndea și coe
chipierii săi abia așteaptă 
să-i îngenuncheze.

— S-a dus vestea că an
ti enamentele dumneavoas

tră se desfășoară pe., fa
milii Ne referim la at
mosfera de colectiv, clar și 
la un alt amănunt.

— Pasiunea luptelor se 
propagă între colegii de 
școală, dar in familiile a- 
nor îndrăgostiți de sport. 
La C.S.S.P., s-au pregătit 
sau evoluează patru frați 
Risipita, cite doi frați Cîr- 
ce-J șl Plugar, Constantin 
și Aron Cîndea, Mihai și 
Gabriel Tigăieru, Grigore, 
Marin și Adrian Mereuță, 
Octavian, Marius, Florin, 
Eugen și Leon Văcărea- 
nu, frații Imbrea și alți 

frați... începători. în fami
lie cresc ambițiile, sporti
vii sînt mai ușor de disci
plinat.

— Cu Aron Cîndea în 
topul celor mai buni zece 
sportivi ai Văii Jiului, cu 
titlurile din panoplia 
C.S.S.P. vă declarați mul
țumit de anul 1982 ?

— Am obținut trei ti
tluri naționale prin Cîn
dea, patru locuri fruntașe 

la internaționalele din 
R.D.G., Ungaria, Bulga
ria și România ; Gelu 
Madear a intrat în posesia 
argintului la cădeți, deci 
un palmares bun. Nu-mi 
plac promisiunile, dimpo
trivă rezultatele recoman
dă. un antrenor. Pentru '83 
ne-am propus să ne cali
ficăm cu echipa la finalele 
campionatului, să obținem 
medalii prin Aron Cîn
dea (68 sau 74 kg) și Gri
gore Mereuță (65). Să nu 
uităm, copiii de odinioară 
au crescut, la speranțe o- 
limpice exigența sporește.

—• Ce vă nemulțumește ?
— Condițiile de pregăti

re. Sala de sport a 
C.S.S.P. se află de doi ani 
în construcție. Lucrăm cu 
haltere și gantere impro
vizate. Menționez intere
sul acordat luptelor de unii 
dascăli din Vale, precum 
ing. Severian Groza (di
rectorul Liceului indus
trial Petroșani) sau prof. 
Ion Cordea (Șc. gen. nr. 
6 Petrila). Nu-i înțeleg pe 
cei care ne pun „bețe în 
roate". Un exemplu, Aron 
Cîndea, care ne-a repre
zentat cu cinste' pe alte 
meridiane, a obținut în tri
mestrul III al anului trecut 
media... 5 la educație fi
zică. Și, culmea, profeso
rul de specialitate a răs
puns un timp de destine
le mișcării sportive din 
Vale.

— Ce vă dpriți, după 
nouă ani de antrenorat, 
din cei 31 cîți îi veți îm
plini în curînd ?

— Știți, cele 49 de me
dalii ni se par puține. Deci, 
la mai multe 1 Să făuresc 
personalități sportive, în 
primul rînd adevărați oa
meni și să devenim de te
mut și la seniori. Fără 
investițiile de dragoste și 
pasiune, visul luptelor nu 
prinde aripi.

Ion VULPE
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