
Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.
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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 15 martie, a a- 
vut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței. Comitetul Politic 
Executiv a examinat Raportul privind 
utilizarea mașinilor, utilajelor și instalați
ilor din industrie, construcții și transpor
turi în anul 1982.

Din datele raportate reiese că indicele 
de utilizare prevăzut în planul național 
unic a crescut la unele grupe de mașini- 
unelte de bază pentru prelucrarea meta
lelor. utilaje și instalații tehnologice prin
cipale. precum și in numeroase întreprin
deri. De asemenea. în 23 de județe și în 
municipiul București acest important indi
cator este superior celui obținut pe an
samblul industriei.

Comitetul Politic Executiv a constatat 
insă că, in anul trecut, s-au manifestat 
unele deficiențe in ceea ce privește încăr
carea judicioasă a mașinilor-unelte, ins
talațiilor și utilajelor, ceea ce a făcut ca. 
pe ansamblul industriei republicane, indi
cele planificat de utilizare a fondului de 
timp maxim disponibil să nu fie îndeplinit.

Apreciind ca necorespunzătoare aceas
tă situație. Comitetul Politic Executiv a 
riticat lipsurile manifestate în organiza

rea producției din diverse sectoare de ac
tivitate și a cerut ministerelor, centralelor 
industriale, întreprinderilor, tuturor fac
torilor de răspundere să ia măsuri hotări- 
te pentru folosirea cit mai eficientă a ca
pacităților de care dispune economia noas
tră națională, creșterea indicilor de utili
zare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor 
— inclusiv a celor recent intrate în func
țiune —, pentru redistribuirea între di
verse sectoare și unități productive a uti
lajelor nefolosite'.

O atenție deosebită a fost acordată rea
lizărilor la timp. în proporția, Ia calita
tea și în diversitatea cerută, a necesaru

lui de piese de schimb, de care depinde, 
intr-o mare măsură, utilizarea întregului 
fond de mașini și utilaje. în acest sens, 
s-a indicat tuturor ministerelor și între
prinderilor să ia măsuri corespunzătoare 
în vederea producerii prin mijloace pro
prii a unei game mai largi de piese de 
schimb, îndeosebi a unicatelor, precum 
și pentru asigurarea rccondiționării pie
selor uzate, creîndu-și astfel posibilitatea 
de a-și acoperi circa 50 la sută din ce
rințe.

în vederea utilizării tuturor mașinilor 
și utilajelor de care dispune economia 
noastră. Comitetul Politic Executiv a 
stabilit ca în viitoarele luni să fie intro
duse în circuitul productiv mijloacele de 
producție și de transport aflate in stoc. 
Comitetul Politic Executiv a cerut minis
terelor, centralelor, întreprinderilor să 

acționeze în vederea școlarizării și spe
cializării cadrelor necesare, pentru acope
rirea tuturor schimburilor planificate. S-a 
indicat, de asemenea, ca in toate unitățile 
productive să se acționeze cu maximă 
responsabilitate pentru transpunerea in 
viață a hotăririlor privind efectuarea Ia 
timp și de bună calitate a reparațiilor 
curente și capitale, respectarea graficelor 
de revizie, îmbunătățirea întreținerii a- 
gregateior, în vederea îndeplinirii în 
cele mai bune condiții a sarcinilor de 
plan pe acest an și pe întregul cincinal.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
și aprobat Raportul privind îndeplinirea 
consumurilor normate de materii prime, 
materiale, combustibil, energie electrică și 
a normativelor de valorificare iu anul 
1982.

S-a apreciat că. pe baza indicațiilor și 
orientărilor conducerii superioare de par
tid și de stat, personal ale secretaru
lui general al partidului, cu privire la 
economisirea resurselor de materii prime
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Pe șantierul modernizării preparației Petrisa 
a început numărătoarea inversă

(Continuare in pag a 4-a)

I. M. Lupeni țQ QQO de țone pesfe 
sarcinile planificate

întreprinderea minieră Lupeni, cea mai mecani
zată și cea mai mare producătoare de cărbune pen
tru cocs din țară, a obținut in prima jumătate a lunii 
martie o producție suplimentară extrasă de 10 000 tone 
de cărbune.

Șase din cele șapte sectoare productive ale minei 
au înregistrat substanțiale depășiri ale prevederilor 
de plan.

Cantitatea extrasă peste sarcini de minerii sec- 
1 torului III este de 4224 tone de cărbune pentru cocs. 

Ei au obținut și cea mai mare depășire a productivi
tății muncii planificate in abataje — plus 6314 kg de 
cărbune pe post. Minerii de la sectorul III sînt ur
mați in clasamentul hărniciei de colectivele sectoare
lor IV — cu plus 1292 tone de cărbune — șî V — cu 
plus 1220 tone. Aceste importante succese înregistrate 
de minerii Lupcniului, în prima jumătate a lunii mar
tie, sint urmarea firească a aplicării consecvente și 
ferme a măsurilor adoptate la Consfătuirea dc lucru
de la C.C. al P.C.R. cu cadre de conducere, specialiști 
și muncitori din industria minieră și geologie, a a- 
plicării noului program de lucru, a răspunderii mun
citorești cu care au înțeles și înțeleg să-și aducă o 
contribuție deosebită la câștigarea independenței e- 
nergetice a țării.

Amplificarea și moderni
zarea preparației din Pe
trila constituie pentru cons
tructorii de pe șantierul 
1 al I.C.M.M. Petroșani 
principalul obiectiv dc in
vestiții. Termenul de pu
nere în funcțiune a pri
mei linii de spălare, mo
dernizată. este 30 iunie 
a.c. Au mai rămas, deci, 
mai puțin de patru luni 
pînă la punerea în funcțiu
ne. Acest fapt impune să 
se folosească din plin fie
care zi, fiecare oră de lu
cru pentru realizarea unui 
ritm susținut, pe un front 
cit mai larg. Practic, se 
poate spune că din luna 
martie, cînd timpul a în
ceput să favorizeze desfă
șurarea lucrărilor, începe 
de fapt numărătoarea in
versă, bătălia finală pen
tru respectarea termenului 
de punere în funcțiune. 
Importanța respectării a- 
ccstuî termen pentru noua 
capacitate de preparare a 
cărbunelui este evidentă, 
deoarece odată cu aceasta 
se preconizează o sporire 
considerabilă a procentului 
de recuperare la cărbunele

special, iar volumul cărbu
nelui brut spălat și însilo- 
zat se va tripla, permițînd 
o sporire a eficienței eco
nomice în realizarea pro
ducției marfă a C.M.V.J.

Urgențe 
în investițiile 
anului 1983

Conștienți de răspunde
rea care le revine, cons
tructorii din cadrul șantie
rului 1 Petrila al I.C.M.M. 
au depus susținute străda
nii pentru a respecta gra
ficul de puneri în funcțiu
ne, pe obiective, în vederea 
pornirii primei linii de 
spălare la termenul sta
bilit. în primele două luni

ale anului, forța de mun
că repartizată pentru rea
lizarea obiectivului „am
plificare și modernizare 
preparație" a fost sporită 
cu mai bine de 150 dc oa
meni. S-a acționat îndeo
sebi pentru acoperirea 
necesarului de forță de 
muncă pe structuri de me
serii deficitare pe șantier, 
prin redistribuiri de perso
nal de pe alte șantiere și 
prin recrutare de munci
tori din alte județe ale tă
rii. în prezent, după cum 
ne-a informat ing. Constan
tin Dincă, șeful șantierului 
1 Petrila al I.C.M.M ob c-

Viorel STRAIȚ
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In ziarul nostru de miine

Ancheta săptămânii
»886BBes8i0BSB*“«“*“ctriiaw

Momentul 
maxi mei 
înfloriri

Vocația constructivă este 
dimensiunea fundamen
tală a activității umane 
Sapiens, viator, ludens, ci- 
berneticus sint tot otrtea 
atribute ale devenirii o- 
mului. Atitudinea trans
formatoare față de lume 
și de chiar trecutul său 
este insă înglobată in i- 
postazo lui homo faber, 
a omului făurar, autorul 
Întregii civilizații materia
le. Socialismul este setea 
constructivă ajunsă la a- 
pogeu. Cumulativ și valo
ric el înseamnă cel puțin

INSCRIPȚII
Componenți ai brigă

zii fruntașe conduse de 
minerul Victor Mczam- 
brovschi (al doilea din 
dreapta| de la sectorul 
II al minei Uricani.

ne cheuMă
spre înălțimi

Iresponsabilitatea și falsa iubire părintească...
Un nou „triunghi al 

Bermudelor", decla
raseră posesorii de 

autoturisme din Petroșani, 
zonele de parcare dintre 
Maleea — Hermes — piața 
agroalimentară. în mai 
puțin de o lună, necunos
cute „furtuni magnetice" 
produseseră dispariția unor 
aparate de radio, casete, 
scule, ornamente de bord 
din interiorul autoturisme
lor. Furt total, mină de 
expert, apreciau cei dij- 
muiți, lucrătorii de miliție 
au intrat în alertă, au or
ganizat capcane pentru a-i 
prinde pe făptași.

Intre timp, profesoa
ra Anica Botta, di

riginta clasei a VIII-a 
B de la Școala generală 
nr. 2, era speriată de re

zultatele testelor pe care 
le solicitase elevilor ei, în 
cei patru ani de colabora
re. Unii dintre ei, din um
bra anonimatului, recu
noșteau că și-au însușit 
bunuri ale colegilor. Tre-

Anchetă socială
buia găsită deci, cu tact, 
metoda reeducării lor, alt
fel tentat de reușitele ne
cinstite, cine fură azi un 
ou... Colega dînsei, profe
soara Francoise Gram, era 
cu inima împăcată : doi
dintre elevii-problemă, ca 
în povestirile lui Makaren
ko, aveau acum funcții de

răspundere în organizația 
pionierească a clasei. într-o 
zi însă, liniștea sufletească 
i-a fost „minată" de o în- 
tîmplare.

— Cu vreo trei săptămîni 
în urmă, Carol Zilahi s-a 
lăudat în fața colegilor cu 
un casetofon și 600 de lei. 
Mi-a spus că a cîștîgat 
10 000 la loz în plic. Nu 
l-am crezut, dar mama lui 
mi-a declarat că a primit 
bani de la un... verișor, de 
aceea are și pulovăr nou. 
Am aflat că Zilahi s-a 
îmbătat în după-amiaza 
aceleiași zile.

Mama lui Zilahi mințea 
cu premeditare. Familia

Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)
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Pentru, secția de 
parare a cuarțlilui 
Uricani, condițiile 
rale sini în mare măsură 
determinante în desfășu
rarea activității produc
tive. Iarna, cind crestele 
Rigidului sînt înzăpezite, 
cînd drumul, presărat 
cu numeroase serpentine, 
este troienit, toată activi
tatea secției este concen
trată în halele de pro
ducție din incinta prepa
rației. Iată de ce începu
tul primăverii aduce an 
de an amplificări ale ac
tivității, probleme noi. 
Despre acestea am discu
tat cu șeful secției, ing. 
loan Sirbu.

— Primăvara bate la 
ușă, zăpezile sint pe sfir- 
șite, iar Șiglăul ne chea
mă cu înălțimile sale. De-

și avem în incinta pre- ( 
parației minereu pentru j 
încă circa 7—S luni, tre- ) 
buie să ne pregătim pen- 1 
(rit ampla lucrare de des- ; 
copertă planificată pen- ' 
tru acest an. De altfel | 
am început să efectuăm 1 
'reparațiile necesare la > 
drumul de acces și, tot- ț 
odată, revizuirea prind- l 
palelor mașini și instala- ? 
ții din carieră. 1

Dc la interlocutorul nos- ț 
tru am mai aflat că acest \ 
an a debutat cu bune | 
rezultate pentru colectivul 1 
secției. In primele două ■ 
luni s-au onorat contrac- . 
lele cu beneficiarii din J 
țară. S-au expediat 30 dc )

Ioan Al. TĂTAR

(Continuare in pag. a 2-a) ț

tot atit cit s-a construit 
în întreaga noastră istorie. 
Industria și civilizația ur. 
bană au ajuns la momen
tul deplinei eflorescențe. 
Valea Jiului reprezintă un 
compendiu grăitor a ceea 
ce se înalță și se făureș
te pe întinsul întregii țări, 
in toate orașele de pe ce
le două Jiuri prezentul ia 
locul trecutului,

La Muzeul mineritului 
din Petroșani sint expuse, 
printre alte documente, 
și două fotografii ce re
dau vechiul centru al ora. 
șului Lupeni. Imaginile 
datează din 1922. Zăbo
vim asupra lor cu fiorul 
cu care descifrăm un mis
ter : sîntem în fața trecu
tului I in fața unei trepte 
spre azi.

Aspectul orașelor noas
tre se schimbă cotidian. 
Dar oare ceea ce e înlo. 
cuit prin debordarea nou
lui nu ar merita imorta
lizarea prin documente 
similare ?

Al. IONESCU
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FONDUL LOCATIV DE STAT
gospodărit

Zestrea de locuințe pro
prietate de stat din orașul 
ÎPetrila crește în perma
nență. Fondul locativ de 
stat depășește 6200 aparta
mente, în marea lor majo
ritate în blocuri. Potrivit 
prevederilor, în acest an 
fondul locativ va spori cu 
încă 162 apartamente con
fortabile fără a mai socoti 
cele ce urmează să fie 
predate din restanțele a- 
nului trecut. Deci, în fața 
colectivului secției mixte 
Petrila a E.G.C.L. Petro
șani stau sarcini sporite în 
ceea ce privește întreține
rea fondului locativ de 
stat. La acestea se adaugă 
reparațiile ce vor fi efec
tuate la școli, lăcașe de 
cultură, sănătate și încă 
multe altele. E firească 
deci preocuparea condu
cerii secției Petrila a 
E.G.C.L. Petroșani, sub 
îndrumarea consiliului 
popular din localitate, pen- 
tru defalcarea sarcinilor a- 
-nuale de. plan pe fiecare 
lună în parte precum și 
atacarea unor lucrări chiar 
din primele zile ale anului.

Pentru întreținerea fon
dului locativ de stat la ni
velul orașului au fost alo
cate în primul trimestru 
al anului 1983 fonduri în 
valoare de 1 050 000 lei 
repartizate aproape egal 
pentru fiecare lună în par
te. Reparațiile curente la 
imobile sînt executate 
conform unei liste de lu
crări judicios întocmită, 
ținîndu-se seama de nece
sitățile cele mai stringen
te, listă aprobată de

Pe șantierul modernizării 
preparației Petrila

(Urmare din pag I)

tivele au ajuns la 315 oa
meni. Au fost extinse lu
crările în acord global, 
pentru stimularea forma
țiilor de constructori. S-a 
trecut la un program de 
lucru prelungit, pentru a 
6e putea respecta prevede
rile înscrise în graficul lu
nii martie. Pe vastul șan
tier al amplificării și mo
dernizării preparației i-am 
întîlnit pe cîțiva dintre 
harnicii constructori, nume 
de oameni bine cunoscuți 
pentru iscusința și vredni
cia de care dau dovadă. La 
linia tehnologică nr. 2 și 
la montarea benzilor i-am 
întîlnit pe constructorii din 
formațiile de lăcătuși con
duse de Petru Albu și Mi
hai Racz. Montajul struc
turii de sute de metri de 
conducte îl fac oamenii 
lui Aurel Ghiban și Mihai 
Pătruț. în diferite puncte 
de lucru ale instalațiilor e- 
lectrice și de forță își fac 
datoria zi de zi electricie
nii din formațiile conduse 
de Paul Jugănaru, Petre 
Gică. Instalatorii, în frunte 
cu Nicolae Viziru, Stelian 
Pantaze, Emil Cîrlan și Au
rel Vasile erau prezenți la 
filtrele-presă și alte insta
lații aferente. Nu pot fi

și întreținut cu grijă
consiliul popular al orașu
lui și E.G.C.L. Petroșani 
în urma celor constatate la 
fața locului. Pe acest te
mei brigada de zidari con
dusă de Gheorghe Berindei 
a fost repartizată să exe
cute tencuielile interioare, 
pardoseli și alte lucrări la 
imobilul nr. 2 de pe strada 
„Scînteii".

Au fost făcute din timp 
pregătiri temeinice pentru 
asigurarea condițiilor teh-
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O ÎNDATORIRE 
CIVICA
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nico-organizatorice nece
sare în vederea desfășură
rii amplelor lucrări pro
gramate pentru această 
primăvară și pînă tîrziu 
în toamnă. Dintre aceste 
lucrări amintim volumul 
mare de reparații curente, 
copertări de terase. iar 
de cum începe vacanța dc 
vară prioritate vor avea 
școlile.

Exista în depozit, în 
gropi de var, circa 50 mc 
de var 6tins, vreo 13 000 
kilograme de var nestins, 
plus ciment, nisip și ba
last. Și atunci cînd mași
na este liberă aduce mereu 
materiale. De la tovarășul 
maistru Nicolae Josan a- 
flăm că principala bază 
de materiale ca lemn, că
rămidă și țiglă necesare e- 
xecutării reparațiilor o 
constituie recuperarea in
tegrală a celor rezultate de 
la vechile locuințe ce se

trecuți cu vederea fierar- 
betoniștii lui Aristică Bo- 
ian, care confecționează 
tone de armături metalice 
necesare structurilor de re
zistență. Notăm, în treacăt, 
un prim succes al cons
tructorilor : începînd cu 
săptămîna viitoare, maiș
trii Ion Cîrstea și Anton 
Dotzauer vor supune pro
belor și rodajului în gol 
transportorul, cu alimenta
re provizorie.

în fiecare săptămînă, 
miercurea, după cum ne-a 
informat tovarășul Carol 
Loy, dirigintele șantieru
lui „dezvoltare și amplifi
care preparație", reprezen
tanții beneficiarului se în- 
tîlnesc cu șefii de loturi 
și cu șeful de șantier, pen
tru a analiza stadiul de 
execuție pe obiective și sta
bilesc măsurile care se 
impun. Există o bună co
laborare între constructori 
și beneficiari, fapt care 
permite învingerea unor 
dificultăți.

Bătălia finală pentru pu
nerea în funcțiune a aces
tui important obiectiv a 
început. Fiecare zi, fiecare 
oră trebuie să fie din plin 
folosite. Stă în puterea 
constructorilor de a dove
di și cu acest prilej că 
știu să-și respecte angaja
mentele asumate. 

demolează pe strada Re
publicii. în atelierul de 
profil, harnicul tinichigiu 
Vasile Mălăicscu, împreună 
cu soția sa, confecționează 
jgheaburi și burlane care 
vor fi montate la clădirile 
unde sînt necesare.

Pentru întreținerea fon
dului locativ de stat din 
orașul Petrila se cheltuiesc 
și în acest an însemnate 
sume de bani. Conștienți 
de eforturile bănești și 
materiale pe care partidul 
și statul nostru le face 
pentru construirea de noi 
blocuri de locuit și între
ținerea fondului locativ, 
tot mai numeroși oameni 
ai muncii își îngrijesc cu 
multă responsabilitate a- 
partamentele date lor în 
folosință precum și bunu
rile comune,. prelungesc 
durata de funcționare a 
instalațiilor sanitare. în 
multe cazuri cazanele de 
baie, spălătoarele, focare
le, vanele și alte mijloace 
fixe sînt în bună stare de 
funcționare chiar și după 
depășirea termenului de 
folosință stabilit prin lege. 
Nu rare sînt însă cazurile 
cînd din nepăsare sau ne
glijență clc sînt deteriora
te înainte de vreme, iar 
posesorii lor insistă, fără 
temei, ca ele să fie schim
bate cu altele noi. Se im
pune deci ca toate bunurile 
date în folosința popu
lației să fie păstrate cu 
grijă, lungindu-li-se perioa
da de întrebuințare,

D. CRIȘAN

Strungarul Gheorghe 
Smeu, unul dintre mun
citorii fruntași de la 
S.S.II. Vulcan,

(Urmare din pag. I) 

ei furnizase destule neca
zuri școlii, prin ceilalți 
copii. Despre mamă, veci
nii nu au o părere bună, 
totuși rugămintea ei a în
duplecat-o pe dirigintă, 
care nu a anunțat cum era 
normal, organele în drept. 
Mai atirna în balanță și 
faptul că elevii-problemă 
Tiberlu Balogh, Mihai 
Cerbu și Mircea Leonescu 
se „potoliseră". Din dialo
gul cu părinții rezulta' că 
apucaseră în 6fîrșit, calea 
cea bună. Orbiți de dragos
te față de odraslele lor 
însă, părinții ascundeau 
adevărul. Ce declară acum 
Lucreția Cerbu ?

— Pleca adesea de acasă 
cu Tibi și Korci. L-am bă
tut. l-am găsit în gară, vo
ia să plece de capul lui 
la Cluj-Napoca.

O secondează în explica
ții, Ilinca Balogh, mama 
lui Tibi.

•— I-am tras bătaie, am 
folosit și vorba bună, de
geaba. Tatăl lui îl amenin
ță că îl omoară cu cuțitul.

— De cîte ori ați fost 
la școală în acest an ?

— Niciodată. Asta e 
greșeala mea.

într-o seară, profesoara 
Viorica Ciucean, directoa
rea școlii amintite, a fost

Aspect de muncă din 
cadrul atelierului-școală 
al cooperativei „Straja" 
t.in Lupeni. Aici se pre
gătesc viitoarele cadre 
ale unităților de croito
rie.

surprinsă de scandalul iz
bucnit în apropierea mo
dernului magazin. „Jiul". 
Doi băieți erau alergați de 
un tip, care reclama furtul 
unor lucruri din Fiatul 
personal... Cîteva zile mai 
tîrziu „misterul Bermude- 
lor“ a fost elucidat. Tibe- 
riu Balogh (12 ani), Carol 
Zilahi și Mihai Cerbu (cîte 
14 ani) — zic ei inițiați de

Iresponsabilitatea și falsa 
iubire părintească...

Mircea Leonescu — și-au 
aliat pe Sorin Stan (15 ani) 
de la Liceul industrial și 
au comis 20 de spargeri de 
autoturisme, operînd noap
tea între orele 20—22. Bunu
rile însușite le depozitau în 

casele părinților. Ce spun 
părinții 7

— O întrebam pe nevas
tă : „Unde-i copilul ?". „La 
film", îmi răspundea ea, 
mărturisește Petre Cerbu.

— N-am știut de lucru
rile ascunse în casă, îi ți
ne hangul Ilinca Balogh.

•— Trebuie să știm cît a 
furat fiecare, să nu plătim 
și pentru alții, reclamă Pe
tre Cerbu.

\
\ Șiglăul ne cheamă

(Urmare din pag. I)
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tone de materie primă 
pentru sticlă optică (be
neficiar I.C.P.T.S.C.F. 
București), 72,35 tone pen
tru cristal (beneficiari, 
Fabrica de sticlă Tg. Jiu 
și „Vitrometan" Mediaș) 
și 98 tone pentru emai
luri. S-au expediat mari 
cantități de savură (sili
ciu rezultat din spălare) 
la întreprinderea chimică 
din Turda —'material ca
re este recuperat și care 
aduce lunar beneficii de 
peste 30 000 lei.

O noutate în activita
tea secției de preparare 
a'cuarțului este că, înce
pînd din acest an; trece 
la onorarea contractului 
cu o firmă din R.D. Ger
mană, căreia i se vor ex
pedia mari cantități 
materie primă 
sticlă optică.

— Realizarea a 
1370 000 lei din

de 
pentru

peste 
planul

Apărîndu-și nejustificat 
odraslele, cu cinism. pă
rinții dau vina pe Zilahi, 
căruia nu i-a venit mama 
(nici de această dată I) la 
miliție. Ba chiar, îi fac 
responsabili numai pe e- 
ducatori.

— Am să-l duc în fieca
re zi la școală, conchide 
Lucreția Cerbu, dar să ai
bă grijă diriginta de el l

Patru băieți nesuprave- 
gheați au căzut în mrejele 
infracțiunii, datorită ires
ponsabilității și falsei iu
biri părintești. Printre la
crimi, doar Iordache Stan, 
muncitor la I.M. Dîlja, are 
demnitatea să recunoască 
adevărul.

— Eu nu bag vină la 
altu’, copilul meu e vino
vat. Și mai ales eu, pentru 
că nu l-am urmărit, n-am 
știut să-1 feresc de neca
zuri. Sînt răspunzător de 
faptele comise de fiul meu, 
voi plăti cinstit. Mă anga

valoric numai în primele 1 
două luni, realizarea pînă 
în 15 martie a peste 65 la 1 
sută din planul lunii, ne 
încredințează Ilie Frunză, 
secretarul organizației de 1 
bază, este un merit al în- ■ 
tregului colectiv al secției I 
noastre. Totuși, sînt și e- > 
vidențieri individuale, de ) 
fruntași în muncă: Ileana i 
Trofin, Vasilica Cornea, J 
Elena Grigore — opera- J 
toare-preparatoare, Nico- î 
lae Petrescu — conducă- , 
tor auto, Haralambie A- 
tudorei, Nicolae Guzumaș, , 
mineri, Leontin Colda și 
Pavel Marinescu — lăcă
tuși, majoritatea fiind 1 
conduși de sing. Drago- 
mir Bogdan.

Realizări, perspective, 
nume de oameni vred
nici — intr-un cuvînt 
voința de afirmare a u- 
nui colectiv tînăr, dar 
redutabil în efortul con
tinuu de autodepășire. ,s
jez însă să fac om a deva-'
rat din Sorin.

Lucreția Cerbu, care a-
creditase ideea că fiul ei
e mai puțin vinovat, ii a-
dresează un îndemn.

— Te rog să-ți iei un
angajament că te vei în-
drepta...

Am prezentat faptele
fruste nu dorința însăilă-
rii unui ieftin scenariu po
lițist. Dimpotrivă, am con
siderat că toate comenta- ' 
riile pe marginea acestui 
caz trebuie să aparțină ci.’ 
titorilor, mulți dintre ei 
părinți, care au datoria 
să-și stabilească rolul e- 
ducațional (și carențele 1) 
al părinților, școlii, a] opi
niei publice, evidențiind 
necesarul consens ai tutu
ror factorilor în munca 
pentru împlinirea persona
lității — în vadul cinstei, 
al corectitudinii — tinerei 
noastre generații. în acest 
context, considerăm noi, 
nu bătaia, considerată de 
unii „ruptă din rai", este 
cea mai fertilă modalitate 
de reeducare a celor care 
au căzut în culpă. Vă aș
teptăm opiniile, stimați ci
titori, stimați părinți.

o 1N1ERVENȚIE ÎN RE-

ITEZAT. Membrii cercului 
„ALPO" de la Institutul de 

Imine din Petroșani au 
petrecut noaptea de 13—14 I martie a.c. lîngâ un stu
dent de la Institutul de ar- 

- hitecturâ din București, 
accidentat grav ca urmare 
a unei alunecări pe ghea
ță, sub Colții Pelegei din 
masivul Retezat. în urma 
ajutoarelor acordate de 

studenții minieri, constînd 
în pături, foc și o întreagă 
noapte de veghe și îmbăr
bătare, studentul bucu- 
reștean a putut fi trans
portat luni, 14 martie, cu 
elicopterul la Spitalul mu
nicipal Petroșani. Vom re
veni cu detalii.

• BLOCUL 119. A fost 
trasată fundația unui nou 
obiectiv social din Petro
șani. Este vorba de blocul 
nr. 119, compus din două 
tronsoane'cu 7—8 nivele, 
62 apartamente și spații 
comerciale la parter. Noul 
bloc, la parterul căruia 

sînt prevăzute un restau
rant categoria I, un restau
rant cu autoservire, . bar, 
terasă acoperită, o braserie, 
o unitate „Gospodina" și 
alte unități comerciale este 
amplasat pe spațiul din 
strada Republicii, unde 
s-a aflat fosta clădire în 
care a funcționat Miliția 
din Petroșani.

• PLANTĂRI. în vede
rea refacerii fon
dului ornamental al 
noului centru civic al 
municipiului, în conformi
tate cu schița de sistema
tizare, pe Bulevardul Re

publicii, zona de la inter
secția cu strada Slătinioa- 
ra pină la Hermes, se sa
pă, pe trotuar, gropi în 
care se plantează arbori 
ornamentali și gard viu. 
Acțiunea de plantare a ar
borilor ornamentali va 
continua și pe strada N. 
Bălceseu.

o PENTRU AUTOMO- 
BIL1ȘTI. Odată cu deschi
derea circulației pe noua 
variantă a șoselei din Lu
peni, apare problema prio
rității la intersecția de la 
Sohodol. Reamintim con

ducătorilor auto care ies 
din Lupeni prin varianta 
veche a drumului că întîl- 
nesc, în apropierea inter
secției, indicatorul „Cedea
ză trecerea !“. Poate că și 
cei care au instalat indi
catorul vor reconsidera 
poziția lui, făcîndu-1 mai 
vizibil. Vorba ceea ; „Paza 
bună trece primejdia real". 
(A.T.)

• AGREMENT. Pentru 
petrecerea agreabilă a 
timpului liber, Filiala Pe-

troșani a O.J.T. organizea-
ză excursii de două-trei zi
le cu trenul pe itinerariui 
Petroșani — Sibiu — Bra
șov — Sinaia — București |
— Petroșani. Informații su- I 
plimentare, la telefon 41733. |

Rubrică realizată de
Tonta ȚAȚARCA

vO informăm
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Aplicarea eficientă a noului program de lucru, materializată în

INTEGRAREA FERMA ÎN EXIGENȚELE 
PROTECȚIEI MUNCII

în abatajele de mare capacitate 
nici un accident, nici o avarie

trecut mai bine de oA
lună de la introducerea 
noului program de lucru, 
de la aplicarea măsurilor 
stabilite la ~ 
de lucru
P.C.R. cu cadre de 
ducere, specialiști și 
citori din industria 
nieră și geologie, 
timpul pare scurt putem 
trage unele concluzii în 
ceea ce privește asigura
rea condițiilor optime de 
muncă, în deplină sigu
ranță a omului și zăcă- 
mîntului. Avantajele sînt 
multiple și au fost pre
zentate deseori, teoretic 
este adevărat, dar des- 
prinse din studii apro
fundate. Acum putem să 
le evidențiem și din prac
tică. Pentru întreprin
derea minieră Paroșeni 
nu vreau să remarc de
cît un singur aspect și 
anume că, în abatajele 
dotate cu complexe me
canizate, abataje de mare 
capacitate (pînă la 600 de 
tone pe zi, cu producti
vități ce depășesc cons
tant 12 tone/post), nu am 
înregistrat în această pe
rioadă nici un accident, 
nici o avarie deosebită 
care să stingherească bu
nul mers al producției și 
aceasta în condițiile în 
care și cantitatea de căr
bune extras din aceste a-

Consfătuirea 
de la C.C. al 

con- 
mun- 

mi- 
Deși

bataje a crescut subs
tanțial. Un exemplu con
cludent îl oferă în acest 
sens cele două abataje 
mecanizate din stratul 5. 
La abatajul din panoul 
I, blocul V, stratul 5, o- 
dată cu trecerea la noul 
program, ciclurile se în
cheie normal în schimbu
rile de 8 ore, astfel încît 
de la schimb la schimb 
munca în abataj se reia

VZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZ/ZZ/ZZZZZZi

I.M. PAROȘENI

în deplină siguranță a 
muncii. Aici, deși avem 
o zonă mai grea, metoda 
de exploatare fiind în a- 
vans, se lucrează în con
diții cu un grad de secu
ritate mărită. Explicația 
acestor îmbunătățiri în 
respectarea normelor de 
protecție a muncii și în
cadrarea în exigențele 
impuse de aceste norme 
este simplă. Șefii de bri
gadă și șefii de schimb, 
toți oamenii din schimb, 
de fapt, se întîlnesc 
cei din schimburile 
lalte și pot acționa 
preună. Dispozițiile

lucru, predarea și 
luarea activității se 
direct, la locul de muncă. 
A crescut numărul, dar 
și calificarea persona
lului de control și supra
veghere. .Numărul maiș
trilor pe un schimb fiind 
mai mare, iar prin creș
terea timpului afectat ac
tivității productive, a 
crescut și posibilitatea 
de a face un control efi
cient și de mai multe ori 
pe schimb a locurilor- de 
muncă. Totodată, un mais
tru, nemaifiind zorit dc 
timpul scurt al progra
mului de 6 ore, poate a- 
fecta mai multă vreme lo
curilor de muncă unde 
apar probleme deosebite.

Deși sînt numai cîteva 
exemple, cele prezentate 
pînă acum, ne dau 
tul să apreciem că 
nătățirea activității 
protecție a muncii
evidentă în condițiile 
noului program de lucru, 
chiar dacă timpul scurs 
de la introducerea sa 
este scurt.

Semnalistul nu va per
mite depozitarea de ma
teriale sau staționarea 
personalului la o distan
ță mai mică de 5 m de

I

mănușile e- 
corcspunză- ' 

instalației,

ta 
â

i

I
î

cu
ce]e- 

îm- 
de

se

trece- 
de lu- 
numă- 
trans- 

este

Transportul subteran 
desfășoară fără evenimente

Transportul subteran 
este unul dintre domeniile 
de activitate care a cunos
cut un adevărat salt cali
tativ din momentul 
rii la noul program 
cru. Prin reducerea 
rului de schimburi, 
portul pe verticală
mult mai eficient, mai ope
rativ în introducerea 
subteran a i 
necesare. Dar, 
în același 
timp a cres
cut și gradul 
de siguranță 
a transportu
lui pe verticală 
vorba de materiale 
personal, prin îmbunătăți
rea calității lucrărilor de 
revizii și reparații. Este 
asigurată o supraveghere 
mai atentă și mai califica
tă a introducerii și evacuă
rii personalului din subte
ran, crescînd numărul maiș. 
trilor pe schimburi. Eli- 
minîndu-se un schimb am 
avut posibilitatea trierii 
semnaliștilor, păstrîndu-i 
pe funcții pe cei mai 
buni, mai disciplinați, mai 
conștiincioși.

Și la transportul pe o- 
rizontală a crescut, de a- 
semenea, odată cu eficien
ța, și gradul de securitate. 
La vagonete și locomotive 
verificările se fac mai o- 
perativ, de către oameni 
bine calificați, numărul a-

în
materialelor

cestora crescînd odată cu 
reducerea schimburilor de 
la 4 la 3. A crescut cali
tatea reviziilor și reparați
ilor, sînt mai bine întreți
nute căile de rulare și lu
crările miniere pe care se 
face transportul, crescînd 
în felul acesta gradul de 
siguranță ; pe lingă promp
titudinea cu 
provizionate

g t—g • t—r t a—a a

I.M. URICANI
* f

drep- 
îmbu- 

de 
este

Ing. Vasile PÎRVULESCU, 
inginer șef cu securitatea 
minieră, I.M. Paroșeni c

Țineți minte!> »

Pentru prevenirea elec
trocutărilor în timpul lu
crului la instalațiile elec
trice utilizați 
lectroizolante, 
tor tensiunii 
împreună cu cizme, galoși, 
platforme sau covorașe e- 
lectroizolante, după caz.

întrebuințarea echipa
mentului electroizolant (în 
special a mănușilor și a 
cizmelor) în alte scopuri 
decît pentru deservirea 
instalațiilor electrice, con
duce la deteriorarea lui, 
de aceea este interzisă.

Nu uitați!
MECANICUL DE 

LOCOMOTIVA ESTE 
OBLIGAT :

@ Să reducă viteza și 
să dea semnale acustice la 
apropierea și trecerea prin 
ușile de aeraj păzite, la to
curile de diguri, la ramifi
cații, la curbe fără vizibi
litate. precum și în zonele 
unde se execută lucrări de 
reparații sau întreținere.
• Să oprească locomoti

va la distanța de 5 m de 
ușile de aeraj fără pază, 
deschizîndu-le. După tre
cerea trenului, însoțitorul 
trebuie să închidă ușa.

Atențiune!
ESTE INTERZISA FUNCȚIONAREA MAȘINII 

DE EXTRACȚIE ATUNCI CÎND :

locurilor de muncă
480.
un

Odată cu creșterea nu
mărului formațiilor de 
întreținere și a număru-. a metanului, care a dis- 
lui de muncitori din for
mații, s-a creat posibili
tatea plasării unor lucrări 
care de multă vreme re
clamau intervenția aces
tor brigăzi. Rezultatele 
nu au întîrziat să apară. 
Aerajul locurilor de mun
că de la I.M. Vulcan, ae
raj ul gene
ral al minei 
s-au îmbună
tățit. Două e- 
xemple sînt 
concludente 

în acest sens, 
rînd prin repri

Aici aveam înainte 
punct de acumulare

I.M. VULCAN

părut în urma creării u- 
nui aeraj corespunzător.

De fapt numărul punc
telor cu acumulări 
metan, puncte care 
buiau supravegheate 
permanență și care 
dădeau mult de lucru, au 
fost reduse foarte mult.

Prin îmbună
tățirea con
dițiilor de 
aeraj, practic 
au fost evita
te acumulă

rile periculoase de metan.
Un alt fapt pozitiv pe 

care aș dori să-l remarc 
este că, odată cu trecerea 
la noul program, există 
o evidentă tendință de 
scădere a numărului de 
accidente. Astfel dacă fa
cem o comparație între 
numărul accidentelor în
registrate în luna februa
rie 1982, și aceeași lună a 
anului 1983, constatăm că 
acestea au scăzut cu pes
te 50 la sută. Și aceasta 
este o dovadă a oportuni
tății aplicării noului 
program de lucru.

de 
tre- 

în
ne

în primul 
. 'ofilarea sui

torului de aeraj și a gale
riei direcționale din stra
tul 5, blocul VIII, de la 
orizontul 480, s-au creat 
secțiuni optime de aeraj, 
iar debitele sînt la nive
lul cerințelor sectoare
lor de producție. Aceste 
lucrări au putut fi execu- 

■ tate numai după trecerea 
la noul program de lu
cru și după aplicarea mă
surilor stabilite la Cons
fătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. O altă lu
crare reprofilată în a- 
ceastă perioadă și care 
greu s-ar fi putut face în 
vechiul program, este ga
leria de cap de la stra
tul 7, blocul 0, orizontul

• frinele de manevră, de siguranță sau cea de 
cuplare, nu funcționează normal ;

• dispozitivele de blocare a mașinii de extracție 
nu acționează automat asupra sistemului de frînare ;

• indicatorul de adîncime și limitatoarele de 
cursă sînt defecte ;

• instalațiile de semnalizare și cele de telefonie 
nu sînt în perfectă stare de funcționare ;

• dispozitivele de siguranță din turnul 
prezintă defecțiuni ;

• cablurile și coliviile de extracție nu 
condițiile stabilite prin norme ;

• puțul, armăturile, ghidajele 
tracție nu sînt în ordine ;

• este interzis transportul de 
la colivie |

• în timpul oricărui transport

Ing. Iulian FILIP, 
inginer șef cu securitatea 

minieră la 
I.M. Vulcanpuțului

care sînt a- 
formațiile de 

lucru și sînt 
transportați 

muncitorii 
subteran, 
punctele 
pontaj.

satisfac

De reținut!și turnul de ex-
în 
la 
de 

Nu 
mai avem evenimente deose
bite, evenimente neplăcute, 
bineînțeles, nici în trans
portul cărbunelui pe 
benzi. Acestea sînt mai a- 
tent supravegheate, iar in
tervențiile în caz de ava
rii 6înt mult mai operati
ve pentru că pe de o par
te avem personalul nece
sar intervențiilor, iar 
de altă parte lucrările 
mai bine întreținute, 
sînt create condiții 
bune de intervenții.

Pe scurt, acum 
portul subteran se 
șoară fără evenimente, ’ și 
fără accidente în condiții 
de eficiență sporită.

personal fără uși
a aaaaaa a r mv r

fie că este 
sau

de personal, sem
nalistul nu are voie sub nici un motiv să părăsească 
locul său de muncă ; —

• nu se va face transport de persoane cu prima 
cursă după executarea unei cuplări.

Revizia, reparația 
schimbarea cuțiteloi- 
combină se vor face numai 
după ce s-a efectuat:

• blocarea combinei ;
• întreruperea curentu-

sau 
la

• afișarea plăcuței a- 
vertizoare sau asigurarea 
pazei împotriva pornirii ’ 
accidentale a combinei sau 
a transportorului cu racle-

important!
Pentru prevenirea 

incendiilor :

trans- 
desfă-

[3 transportoarele cu 
bandă vor fi întreținute 
și exploatate astfel în- 
cît să se evite frecările 
covorului de cauciuc 
suporți sau 
pe tambur

patinarea
de 
lui

Ing. Sever SAVA, 
inginer șef cu securitatea 

minieră -Ia 
I.M. Uricani

[2 rolele 
călzesc sau 
se vor înlocui ;

care 
sînt

în-se 
blocate

® se interzice 
rea ștergătoarelor și 
dispozitivelor de deviere 
confecționate din mate
rial lemnos.

utiliza- 
a

i
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Ședința
Comitetului Politic 

Executiv 
al C. C. al P. C. R.

•Urmare din pao h

și valorificarea superioară a acestora, în 
1982 a fost intensificată acțiunea de re
ducere a consumurilor materiale, combus
tibililor și energiei electrice, precum și 
de valorificare a resurselor refolosibile 
din economie. ,

Comitetul Politic Executiv a apreciat 
că rezultatele obținute anul trecut în a- 
cest domeniu sînt însă sub posibilitățile 
industriei noastre socialiste, nu reflectă 
gradul ei de dotare tehnică și nivelul de 
pregătire profesională a muncitorilor și 
specialiștilor. în mod deosebit a fost cri
ticată nerespectarea normelor de consum 
stabilite pentru energie și combustibili, 
domeniu în care s-au înregistrat depășiri 
substanțiale.

Comitetul Politic Executiv a indicat gu
vernului. ministerelor, centralelor indus
triale, întreprinderilor să ia măsuri fer
me și imediate pentru a se asigura înca
drarea riguroasă a tuturor unităților de 
producție în normele și normativele de 
consum prevăzute în planul pe 1983, in 
sarcinile privind valorificarea la un nivel 
superior a tuturor resurselor.

în continuare. Comitetul Politic Execu
tiv a dezbătut și aprobat un raport in 
legătură cu nivelul stocurilor existente la 
1 ianuarie 1983, la principalele materii 
prime și materiale.

S-a constatat că stocurile existente sînt 
egale sau apropiate de nivelurile planifi
cate prin balanțe, ceea ce creează,premi
se pentru îndeplinirea in mod ritmic și 
în bune condiții a sarcinilor de producție 
pe anul în curs. S-a constatat, totodată, 
că față de nivelul înregistrat la 30 sep
tembrie 1982, stocurile supranormative au 
fost, în general, diminuate, acționîndu-se 
în paralel, pentru valorificarea celor e- 
xistente. limitarea producției pentru care 

“~îiu este asigurată desfacerea și reducerea 
importurilor A fost relevat, în același 
timp, că la unele materii prime și mate
riale există încă stocuri excedentare, de
terminate îndeosebi de lipsurile existente 
in planificarea și organizarea producției 
si a muncii, de nerealizare a sarcinilor 
de producție, de investiții și import, de 
■readaptarea operativă a producției la ce
rințele părții externe și interne

Critici severe au fost adresate în le
gătură cu crearea de stocuri supranorma
tive, îndeosebi de metal. S-a apreciat că 
lipsurile manifestate in aceste domenii se 
datorează deficiențelor manifestate în ac
tivitatea Comitetului de Stat al Planifică
rii și Ministerului Aprovizionării Tehni- 
co-Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, ca și a sistemului finan- 
ciar-bancar. S-a cerut guvernului să ana
lizeze situația creată și să propună măsuri 
de sancționare a celor vinovați.

In vederea eliminării acestor deficien
țe, Comitetul Politic Executiv a cerut 
Ministerului Aprovizionării Tehnico-Ma- 
teriale și Controlului Gospodăririi Fondu
rilor Fixe și Comitetului de Stat al Pla
nificării să acționeze pentru valorificarea 
cît mai eficientă a plusurilor de stocuri 
și redistribuirea operativă între între
prinderi, centrale industriale și ministere 
a stocurilor supranormative și disponibile 
in vederea unei bune aprovizionări teh- 
nico-materiale a întregii economii națio
nale. S-a stabilit să fie reduse cotele 
pe anul 1983 Ia materiile prime și ma
terialele Ia care stocurile existente la în
ceputul anului depășeau normele planifi
cate. Pentru completarea stocurilor situa
te sub nivelul prevăzut s-a indicat ca mi
nisterele, centralele industriale și unitățile 
economice să ia toate măsurile in vederea 
depășirii sarcinilor de producție pe acest 
an. îndeosebi la materiile prime și mate
rialele de bază, precum și la producția 
pentru export.

S-a cerut să se acționeze cu toată 
răspunderea la toate nivelele — inclusiv 
pe linia financiară — în vederea respec
tării riguroase a repartițiilor de materii 
prime și materiale, a reglării activității 
productive în spiritul maximei economi
cități, în conformitate cu hotârîrile adop
tate de Conferința Națională a partidului.

In legătură cu aceste măsuri, Comite
tul Politic Executiv a aprobat un proiect 
de decret.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut, 
în continuare, programul de aplicare a 
hotăririlor Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român din 16—18 de
cembrie 1982 in domeniul retribuirii 
muncii și repartiției veniturilor oamenilor 
muncii

Programul are în vedere promovarea 
mai fermă a principiului socialist de re
partiție în raport cu cantitatea și calita
tea muncii, retribuția și veniturile fiecă
rui om al muncii trebuie să reflecte con
tribuția adusă la realizarea planului de 
producție. Nimeni nu poate primi retri
buția, nu poate avea un venit garantat, 
sau să participe la beneficii, dacă nu pro
duce, potrivit obligațiilor de la locul de 
muncă.

Acordul global va constitui forma prin
cipală de retribuire a muncii și va cu
prinde întreg personalul din cadrul uni
tăților economice ; el va fi extins la nivel 
de întreprinderi, fabrici, uzine, șantiere. 
Suma retribuțiilor cuvenite personalului 
care lucrează în acord global se va stabili 
în raport direct cu cantitatea de produse 
fizice realizate, calitatea acestora și a 
producției pentru export, respectarea 
strictă a consumurilor de materiale. Re
tribuțiile vor fi neplafonate, în cazul de
pășirii sarcinilor de plan, urmind să fie 
diminuate, în mod corespunzător. în ca
zul neîndeplinirii obligațiilor de producție.

Programul stabilește forme de retribui
re specifice unor ramuri sau activități e- 
conoinico-sociale.

O atenție deosebită se acordă stimulă
rii, realizării și depășirii producției pen
tru export, competitive sub toate aspec
tele cu cele mai bune produse realizate 
Pe plan mondial. Pentru îndeplinirea pre
vederilor la producția destinată exportu
lui se vor asigura rentabilități și benefi
cii mai mari. Din obținerea unor prețuri 
externe îmbunătățite, precum și din alte 
surse, se va crea un fond pentru promo
varea și susținerea exportului, se vor a- 
corda cote majorate pentru premii.

Corespunzător politicii consecvente a 
partidului nostru de ridicare a nivelului 
de trai al oamenilor muncii. Comitetul 
Politic Executiv a aprobat trecerea în 
anul 1983 la o nouă majorare a retribu
țiilor medii nominale, astfel incit retribu
ția reală la încheierea acestei acțiuni, in 
amil viitor, să fie cu 5 la sută mai mare 
decit in 1980.

S-a stabilit ca programul de aplicare a 
hotăririlor Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român în domeniul re
tribuirii muncii și repartiției veniturilor 
oamenilor muncii, să fie supus aprobării 
Plenarei C.C. al P.C.R. și dezbaterii pu
blice.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a făcut o informare cu privire 
la vizita de prietenie pe care a efectuat-o 
în țara noastră, în perioada 17—18 fe
bruarie 1983, regele Hussein Ihn Talal 
al Regatului llașemit al Iordaniei.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a făcut, 
de asemenea, o informare cu privire la 
vizita de prietenie pe care a efectuat-o. 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Republica Populară Bulgaria, în pe
rioada 24—26 februarie 1983, la invitația 
tovarășului Todor Jivkov, secretar gene
ral al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Bulgaria.

Apreciind în unanimitate înțelegerile 
convenite cu prilejul dialogului româno- 
iordanian și dialogului româno-bulgar Ia 
nivel înalt. Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri pentru înfăptuirea hotărî 
iilor adoptate, pentru amplificarea și a- 
profundarea colaborării multilaterale și 
prieteniei dintre România și Iordania, 
dintre România și Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a‘stabilit 
convocarea Plenarei Comitetului Central 
al partidului pentru data de joi, 21 martie 
a.c.

Au fost soluționate, de asemenea, alte 
probleme ale activității de partid și de 
stat.
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FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Rămîn cu tine; 
Unirea : Salutări profe
sorului.

PETRILA î în căutarea 
chibriturilor.

LONEA ; Zboară coco
rii.

AN1NOASA : Oricum, 
tata mă va snopi.

VULCAN : Teheran 43, 
I-II.

LUPENI : Misterele de 
la castel.

URICANI : Visul de 
argint al alergătorului.

TV

14,00 Fotbal ; Universi
tatea Craiova — F.C. Kai

serslautern. Meci retur 
în Cupa UEFA. 15,50 Tra
gerea pronoexpres. 16,00 
Telex. 16,05 Colocvii pe
dagogice. 16,30 Viața cul
turală. 17,00 Universul fe- | 
meilor. 17,45 1001 de seri. î 
20,00 Telejurnal. 20,15 Fo- \ 
rum politico-ideologic. î 
20,30 Melodii și interprețl. î 
20,45 Film artistic. Piața î 
diamantului. 22,15 Tele
jurnal.

Duminică dimineața, pe 
un timp admirabil, „Mine
rul" Lupeni a întilnit in
tr-un meci de verificare pe 
„Constructorul" Craiova, 
lidera seriei a Vil-a a di
viziei ,,C“.

Oarecum surprinzătoare 
prin poziția ei (să nu ui
tăm că este în serie cu E- 
lectroputere), echipa dol- 
jană a constituit un parte
ner ideal pentru jucătorii 
„Minerului". De altfel, „bă
ieții" lui P. Libardi și 1. 
Rus au alergat cit în do
uă meciuri .și au dovedit o 
poftă de joc, pe care o do
rim repetată cît mai des 
în retur. Cu o excelentă 
pregătire fizică (sînt do
vezi certe că jucătorii „Mi
nerului" s-au pregătit foar
te serios), cu un joc tactic 
bine pus la punct, cu o 
linie de mijloc mobilă și 
o bună elasticitate a liniei 
de atac, ambele susținute 
de o apărare ofensivă, „Mi
nerul" a oferit puținilor 
spectatori prezenți o parti
dă de excelent nivel teh
nic și spectacular. S-a șu
tat mult și din orice pozi
ție (P. Popa, Dan Voicu 
și Mușat), s-au repetat

spectaculoase scheme tac
tice și „un-doi”-uri (Sălă- 
jan — Voicu, Sălăjan — 
Mușat, Mușat — Nichimiș). 
în urma cărora au rezultat 
faze spectaculoase și go
luri foarte frumoase : min. 
42 acțiune prelungită de 
atac, pasă „înapoi" a lui 
Voicu și Sălăjan deschide 
scorul ; min. 68 „un-doi" 
Voicu — P. Popa și ultimul 
înscrie din interiorul ca
reului mic ; min. 69 pasă 
„liftată" Sălăjan și Mușat 
reia dintr-o bucată — 3—0; 
min. 85 centrare ideală Cio- 
rîia și Sălăjan înscrie cu 
capul în stilul său caracte
ristic 4—1, după ce cu ci
te va minute înainte oaspe
ții au redus scorul prin 
penalty-ul executat de ex- 
bistrițcanul Georgescu.

Adevărul este că in pofi
da diferenței de trei go
luri oaspeții au opus o re
zistență dîrză și că au ra
tat prin cei mai buni ju
cători (Georgescu, George, 
Predoi și Ciocan) cîteva o- 
cazii foarte mari (între ele 
și trei bare!). Dar subli
nierea de bază este că e- 
chipa minerilor este foarte 
aproape de forma pe care

i-o dorim pentru marile 
bătălii ale campionatului, 
care duminică iși desfășoa
ră primul act, oaspeți fi
ind jucătorii metalurgiști 
din Călan.

lată în încheiere cîteva 
considerații ale antrenoru
lui secund, Iosif Rus, pri
vind ultimele faze ale 
pregătirii :

— Aș vrea să remarc 
faptul că toți jucătorii 
s-au pregătit cu foarte mul
tă seriozitate și disciplină. 
S-au făcut acumulări fizi
ce foarte bune, pregătirea 
tchnico-tactică, cu excep
ția condițiilor determinate 
de terenuri, s-a desfășurat 
bine. Am rulat tot iotul 
și aș vrea să subliniez că 
alături de consacrați. cei 
doi juniori promovați, Ru6 
și Lumperdcan, confirmă 
încrederea investită în ei. 
Ne așteaptă un retur greu, 
chiar cel mai greu din ul
timele sezoane, dar sîntem 
hotărîți să răspundem prin 
jocuri bune iubitorilor fot
balului din Lupeni și să 
le răsplătim atașamentul 
prin cîștigarca serici și 
promovarea în divizia B.

loan Al. TĂTAR

întreceri
la șeh.

în optimile de finală ale 
campionatului republican 
individual de seniori — 
grupa Petroșani — conti
nuă să conducă Ion Mun
tean („Hidromin") cu 5 
puncte (1), urmat de Lau- 
rean Manațe („Utilajul") 
cu 4 puncte. Iată cîteva 
rezultate din rundele IV— 
VI : Ciuta — Stoica ; Po
pescu — Pop și Nyulaș — 
Sîrbu, remize, Muntean — 
Sîrbu 1—0 ; Gruian — Ma
națe 0—1 ; Secrieru — Gru
ian 1—0 ; Sîrbu — Ciuta 
1—0 ; Gruian — Albert 0— 
1 ; Pop — Manațe 1—0 și 
Muntean — Ciuta 1—0. Pa
rantezele din text semni
fică partidele întrerupte.

S. BĂLOI

Palmares onorant 
la universitarele de schi

La sfirșitul săptămînii 
trecute, pîrtiile de la Po
iana Brașov au găzduit în
trecerile finale ale campio
natelor universitare . de 
schi, la care și-au dat 
întîlnire cei mai buni al- 
0ini și fondiști din 14 cen
tre universitare, unele, pre
cum cele din Pitești, Cluj- 
Napoca, Baia Mare, Sibiu, 
cu tradiție în sporturile hi
bernale. Reprezentativa 
institutului de mine Petro
șani, alcătuită, în majori
tate, din foști elevi ai Clu
bului sportiv școlar Petro
șani, s-au comportat ono
rabil, ocupind locul III, 
după puternicele garnituri 
ale centrelor universitare 
din București și Brașov. în 
probele individuale, schio
rii din Vale au cucerit do
uă medalii de argint și pa
tru de bronz. Dar, iată re

zultatele tehnice, înregis
trate de sportivii noștri : 
schi alpin, slalom special, 
fete (38 concurente) : Ilea
na Vladislav (locul III), Iu- 
dith Kacso (IV). Imola Csi- 
ki (XI) ; băieți (54): Mar
ton Buzaș (VIII, grupa I i 
valorică și III, grupa a 

ll-a) ; slalom uriaș, fete (29): 
Iudit Kacso (II), Ileana 
Vladislav (IV), Imola Csiki 
(XVI) ; băieți (57) : Rudolf 
Vașița (VIII), Marton Bu
zaș (III, grupa a Il-a) ; 
coborîre, fete : (6) : Iuditli 
Kacso (II), Ileana Vladislav 
(IV) ; băieți (16) : Gabriel 
Sîlvian (IX) ; fond, fete : 
Elena Căpîlneanu (III), Au
rora Pociovălișteanu—Im- 
ling (IV) ; băieți (24) : Va- 
sile Trif (XVIII).

I.ector univ. Gh. IRIMIE

Mica publicitate
SCHIMB apartament 

două camere Deva cu si
milar Petroșani. Telefon 
42164 Petroșani, după orele 
16. (291)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Beldie 
Ana, eliberată de Prepa- 
ratia Pctrila. O declar nu
lă. (286)

PIERDUT foaie parcurs 
scria Yv 380359. eliberată 
de S.P.I.U.—39 Timișoara 
pe numele Gavril Nicolae. 
O declar nulă. (288)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) cu nr. 
564 și 2303 și carnet stu
dent pe numele Negrită 
Gheorghe, eliberate de Ins
titutul de mine Petroșani. 
Le declarăm nule. (239)

PIERDUT adresă de de
bitare material lemnos nr.

3901, -1095/1982 eliberate 
de U.F.E.T. Petroșani, pe 
numele Albesc P. loan, Al
besc Maria, Albesc I. loan. 
Le declarăm nule. (292)

PIERDUT legitimație de

serviciu pe numele Corban 
Aurelia, eliberată de Spi
talul Petroșani. O declar 
nulă. (295)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele lenciu 
loan, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. îl de
clar nul. (296)

Familia și rudele anunță dispariția fulgerătoare 
a celui care a fost bun soț, tată, frate și unchi 

KOVACS IMRE
înmormîntarea va avea loc azi, 16 martie 1983, 

în Pctrila, la ora 16. (290)

Familia îndurerată anunță încetarea din viață a 
celei ce a fost o soție, mamă și bunică ideală

ȘARDI ROZALIA
înhumarea va avea loo azi, ora 16, din strada 

împăratul Traian nr. 7 Petroșani. (293)
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