
Plenara 
Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român

PROLETAR] »1N 9OATE TARILE. tfNIȚÎ-VAl

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, miercuri, 23 martie, 
au început lucrările plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român.

La propunerea Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.. plenara a a- 
doptat. în unanimitate, următoarea ordi
ne de zi :

1. Raportul privind situația economico- 
financiară pe ansamblu] economiei na
ționale în anul 1982, rezultată pe baza 
analizei de bilanț.

2. Programul de aplicare a hotărîrilor 
Conferinței Naționale a Partidului Co
munist Român din 16—18 decembrie 1982 
în domeniul retribuirii muncii și reparti
ției veniturilor oamenilor muncii.

3. Raportul cu privire Ia efectivul, com
poziția și structura organizatorică a parti
dului la 31 decembrie 1982.

4. Raportul cu privire la activitatea des
fășurată hi anul 1982 de către organele 
de partid, de stat și organizațiile de 
masă pentru înfăptuirea politicii de ca
dre a partidului.

5. Raportul privind activitatea de re
zolvare a propunerilor, sesizărilor, recla- 
mațiilor și cererilor oamenilor muncii în 
1982.

6. Raportul privind activitatea interna
țională a partidului și statului în 1982 
și principalele orientări în politica ex
ternă în anul 1983.

7. Unele probleme organizatorice.
La plenară participă, ca invitați, cadre 

de conducere din ministere, instituții cen
trale, organizații de masă și obștești, re
dactori șefi ai presei centrale care nu 
sînt membri ai C.C. al P.C.R.

Lucrările plenarei continuă.
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

la Complexul expozițional 
piața Scînteiidin

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a avut, în cursul dimineții 
de miercuri, o întîlnire de 
lucru la Complexul expo- 
zițional din piața Scînteii 
cu cadre de conducere din 
ministerele industriei cons
trucțiilor de mașini, 
mașini-unelte, 
nică și electronică, 
specialiști din 
proiectare, din 
productive ale 
muri.

întilnirea
Nicolae Ceaușescu cu spe-

de 
electroteh- 

cu 
cercetare și 

sectoarele 
acestor ra

tovarășului

cialiștii din aceste sectoa
re importante ale econo
miei naționale a avut ca 
obiectiv examinarea măsu
rilor și a programelor e- 
laborate, fa indicația se
cretarului general- al parti
dului, în scopul ' reducerii 
consumurilor de materii 
prime, materiale, energie, 
combustibili și manoperă, 
gospodăririi mai judicioase 
și valorificării superioare 
a acestora, concomițent 
cu creșterea calității pro
duselor, în conformitate cu 
cerințele și exigențele pie
ței interne și externe. Am
pla analiză întreprinsă cu

acest prilej a cuprins, 
asemenea, măsurile 
nizate pentru 
de noi produse cu caracte
ristici superioare, pentru 
creșterea exporturilor și 
reducerea importurilor.

La sosirea la Complexul 
expozițional, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat în numele colecti
velor de oameni ai muncii 
din aceste ramuri ale in
dustriei cu deosebită sti. 
mă de miniștri, de repre
zentanți ai- conducerilor 
centralelor de specialitate.

de. 
preco- 

asimilarea

(Continuare în pag. a 4-a)

MAI CURAT

FRUMOSUL CITADIN —
CREAȚIE CETĂȚENEASCA

Brigadierii V. Băltei, 
Gh. Poenaru, maistrul I. 
Petraș și ortacul lor M. 
C'ovăseanu — I.M. Lonea.

1

J
1

Mobilizați de dorința 
ca orașul iu care trăiesc 
și muncesc să capete o 
față nouă, îngrijită, har
nicii locuitori ai Petrilei, 
în frunte cu deputății 
consiliului popular, mem
brii comitetelor asocia
țiilor de locatari și res
ponsabilii de blocuri des
fășoară susținute și efi
ciente acțiuni gospodă
rești. Duminica trecută, 
încă din primele ore ale 
dimineții, sute de cetă
țeni au fost prezenți în 
întregul oraș cu unelte 
pentfu a da noi valențe 
loca.ității. Alături ' de 
vîrstnici s-au aflat elevii 
școlilor generale nr. 5 
și nr. 6 și de la celelalte 
școli ale orașului. în ju-

rul blocurilor 
21, 23, 31 și 
tierul 8 Martie era o 
fervescență deosebită, 
locuitorii lor, în majori
tate mineri, au greblat 
zonele verzi, au săpat și 
aranjat rondurile de flori, 
au săpat straturile pen
tru legume, au plantat 
arbuști ornamentali, 
parat băncile din 
blocurilor. Aceleași 
bleme gospodărești 
fost rezolvate de i 
cipanții la acțiunile or
ganizate sîmbătă și 
minică și în cartierul 
Noiembrie. Dintre 
nicii participant

nr. 10, 9, 18,
35 din car-

e-

, re- 
fața 
pro- 

au 
parti

du-
7 

har- 
i-am

i
l
< 
! 
»

I
I
I

(Continuare in pag. a 2-a)
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„In trei zile asiguram tot ce trebuie 
în frontul de lucru"

• Mina Aninoasa, luna februarie : din 34 de brigăzi 16 nu și-au realizat sar
cinile • La sectorul II, din 6 brigăzi doar una și-a iiiderlinit planul « Cel mai 
mare minus — formația condusă de Gheorghe Munteanu : minus 600 tone pe fe
bruarie (minus 600 kg/post la productivitate) și minus 677 tone la decada a doua 
din martie (minus 1300 kg/post) • „Lemn, goale si aer — asta e cheia producției! 
Iar eu nu le am", ne spune cu năduf brigadierul • „în trei zile ii asigurăm tot 
ce-i trebuie Ia front", promite ing. Iosif Zlăgneanu, șeful sectorului • Neconcor- 
danțe, neconcordanțe !

programa-.

se poate să se 
materialul pină 
de aeraj ? Apoi, 
noi nu primim 
trebuie să stăm 
tăiem singuri

introducă 
după ușa 
„jumătăți" 
niciodată, 

și să ne 
lemnul.

și lemn. Dacă toate aces
tea ar fi rezolvate, aș in
tra pe plan. Stratul e bun, 
n-ar fi probleme de a- 
ceastă natură. Să vină pa- 
ligherii să

ce ne-a spus: 
rînd, asu- 
sareinHor 

fluc- 
Vin

Nu-i simplu de organi
zat o asemenea acțiune în
tr-o zi de lucru și de... șe
dințe. Oricum, cu spriji
nul ing. Gheorghe Rancea, 
șeful biroului 
re și urmări
rea producției 
reușim să 
stăm de vor
bă cu briga
dierul Gheor. 
ghe Muntea
nu de la sec
torul II. Iată

— în primul 
pra realizării 
a acționat negativ 
tuația oamenilor Vin și 
pleacă. Aprovizionarea cu 
material lemnos la ori
zonturile X și XI este de
fectuoasă. Avem galeria 
presionată și luăm mate
rialul de la 300—400 m
distanță de front. Datorită 
presionării galeriilor 
cap șl 
lemnul
țurile.
om pe

de 
de bază tragem 
după noi cu lan- 

De abia trece un 
galeria de cap. Nu

CARIERA ClMPU LUI NEAG

Cu planul trimestrial îndeplinit
Colectivul de oameni 

ai muncii — mineri și 
mecanizatori, ingineri 
și tehnicieni — de la 
carieră Cîmpu lui Neag 
răspunde prin 
demne de muncă 
mării partidului 
da țării cît mai 
cărbune. Beneficiind 
de timpul favorabil din 
acest început de an, 
printr-o organizare ire
proșabilă a 
de producție 
rea frontului 
prin lucrări 
tare de descopertă, co
lectivul a îndeplinit 
sarcinile lunii martie,

fapte 
che- 

de a 
mult

procesului 
și asigura.
de lucru
suplimen-

2. o
=S

pe 
fe-

depășindu-le cu 4500 
ytone de cărbune cocsi- 
ficabil.

Această depășire a 
preliminarului lunii în 
curs, adăugată la plu
surile înregistrate 
lunile ianuarie și
bruarie, conduce la în
deplinirea sarcinilor 
trimestriale de plan cu 
8 zile mai devreme.

Realizarea acestor 
producții record asigu
ră extragerea, pînă la 
sfîrșitul acestei luni, a 
unei cantități de cărbu
ne cocsificabil de 10 000 
tone peste sarcinile tri
mestrului I.

Pierdem timpul, în loc să 
lucrăm. Sectorul face co
menzi de „jumătăți", dar 
se vede treaba că secția 
VII suprafață nu le ono
rează. îmi trebuie 10 că
rucioare cu lemn într-o 
zi și primesc 10 la două 
zile. Mai rămînem în pană 
și cu artificierii. Aerul 
comprimat e slab, n-am 
docît 2,5 atmosfere la front. 
Propun să se reprofileze 
galeriile de cap și bază 
pentru a se ușura aprovi
zionarea cu vagoncte goale

planeze galeria 
de bază, in
tr-o săptămî- 
nă ar fi gata 
și n-ar mai a- 
găța vagone- 
tele în armă
turi. Lemn, 
goale și aer 
cheia produc- 
nu le am...

— aceasta e 
ției 1 Iar eu

Dăm dreptate brigadie
rului și-i înțelegem supă
rarea. Să vedem însă, for
mația de lucru pe care o 
conduce a făcut chiar 
totul pentru realizarea 
sarcinilor, a depus toate 
eforturile pentru buna or
ganizare a activității pe 
schimburi ? Stăm, așadar, 
de vorbă cu ing. iosif

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Șantierul „dezvoltare spații învățămînt"

din Petroșani

Micile „probleme" generează 
marile întîrzieri

Joi, 17 martie, pe șantie
rul „dezvoltare spații în
vățământ" pentru Institu
tul de mine din Petroșani 
se aflau la lucru 30 de 
constructori. în dreptul 
fațadelor celor două cor
puri ale clădirilor noilor 
laboratoare, un autoîncăr- 
cător ridica molozul în 
autobasculanta condusă de 
Ion 
din 
ghe 
jele 
zilor la corpul clădirii am- 
fitcatrelor. O echipă de
betoniști, condusă de Ion
Mustață, lucra la partea

Coșoveanu. Dulgherii 
formația lui Ghcor- 
Doca pregăteau cofra- 
pentru turnarea grin-

Dragostea de mamă e una singură,
nu trebuie irosită in van

esigur, pe stradă, 
oricare bărbat ar 
întoarce capul după 

Voichița Moldovan, o tî- 
nără în vîrstă de 22 de 
ani. Ochii albaștri, frumu
sețea profilului, îmbie la 
admirație. Deocamdată 
însă, Voichița Moldovan 
nu mai poate fi întîlnită 
pe stradă. întrucît se află 
în arestul miliției din Pe
troșani, după o suită de 
furturi, înșelăciuni și aite

matrapazlîcuri, comise în 
diverse orașe și comune 
din Ardea’, și Banat; după 
numeroase aventuri erotice

ANCHETĂ SOCIALA

în compania unor bărbați 
abia cunoscuți. între timp 
Alin Răzvan, fiul ei în 
vîrstă de 2 ani și 3 luni, 
a fost abandonat pe seama 
bătrînilor ei părinți.

In.tr una din 
poarta unei 
dării din 

Bouțari au bătut 
nete. Una dintre 
îndrăzneață, 
gospodinei.

— Sîntem 
Iași, colege

s-a

la

studente la 
cu fiica dv.

Ion VULPE

(Continuare in pag. a 3-a)

de construcție a unor ca
nalizări. Amănunte cu 
privire la stadiul de exe
cuție a acestei lucrări ne 
furnizează maistrul Ștefan 
Șuvăilă, șeful punctului 
de lucru. Constructorilor^ 
din cadrul șantierului ț 
Livezeni al I.C.M.M. Pe*r | 
troșani, care răspund 
lucrările de dezvoltare af 
spațiilor de învățămînt de 
la I.M.P., le revine sarcina 
unor remedieri, după pre„ 
luarea provizorie, de către 
beneficiar a interioarelor 
celor două corpuri ale 
laboratoarelor. Mai sînt, 
în principal, de înlocuit 
niște geamuri la parter, 
de remediat feronerii. Dar... 
tocmai acum echipa de 
dulgheri a fost retrasă și. 
trimisă la alt punct de lui^ 
cru. încă de dimin?ațăj!. 
șeful de lot Gheorghe Che- ' 
laru, preocupat de ritmul 
lucrărilor de aici, a luat 
măsuri pentru trimiterea 
de urgență a geamurilor 
necesare. Era și caz.ul. Fi
indcă, după cum am aflat 
de la reprezentanții bene- 
ficia’-ului, interioarele la.
boratoarelor au început să ii 
fie mobilate în unele la* '<■ ' 
boratoare studenții își des- . 
fășoară deja lucrările*'

(Continuare în pag a 2-a)
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r
Aplauze pentru studenții 

din Petroșani

A

„In trei zile asigurăm tot ce
trebuie în frontul de lucru“

/

La sfirșitul săptămânii 
trecute studenții Insti
tutului de mine din Pe
troșani au participat, la 
Timișoara, împreună cu 
colegii lor, din centrele 
universitare Reșița, Hu
nedoara și Timișoara, la 
etapa zonală a unei 
manifestări politice, edu
cative și culturale de 
prestigiu — Festivalul na
țional al artei 
țești, integrat 
în Festivalul 
„Cîntarea României", 
de această dată studenții 
din Petroșani au obținut 
rezultate remarcabile, 

Lcontinuînd seria succese
lor din anii trecuți, fiind 

’ apreciați pentru varieta
tea genurilor artistice, 

; bogăția de idei, concen
trată in preocupările 
dm- educative și eultUra- 

'le, originalitatea expre
siei artistice. Pentru eta
pa superioară a Festiva. 

\ lului național al artei

studen- 
organic 

national 
Și

1 studențești s-au calificat; 
' corul bărbătesc (dirijor

corul
mai

Vladimir Ureche), 
cameral (formație 
de curind înființată, pre- 

Horia A- 
obiceiul 

în Valea 
scenă de

„Valea Jiului"), solistul 
de muzică folk Dorin 
Căpîlnasiu (student în a- 
nul III 
mașini 
niere).
tică a 
totului 
să în 
18".

(Urinar* din oao I)

gătită de prof, 
lexandrescu),

^folcloric „Nuntă 
Lliului" (pus in
Gheorghe Ncgraru), for
mația de dansuri („Călu
șelul transilvan" 
tractor Nicolae 
montajul literar 
teii adâncului" 
de actorul Adrian 
vlovschi, de la Teatrul 
dc stat „Valea Jiului"), 
piesa „Undeva, o lumină" 
de Doru Moțoc (pusă în 
scenă de Florica Dinicu, 
actriță la Teatrul de stat

I
ins- 

Zăblău), 
„Prome- 
(pregătit 

Za-

la Facultatea de 
și instalații mi- 
Din creația artis- 

. studenților Insti- 
de mine (cuprin- 

cincclubul „Studio 
cercul foto și cel de 

artă plastică), au fost 
apreciate 5 filme, 11 lu
crări de artă plastică, 19 
fotografii și 2 creații dia- 
son.

Aceste succese ale stu
denților de la Institutul 
de mine — care se ală
tură formațiilor artiști
lor amatori ale pionieri
lor și elevilor în actuala 
ediție a marii manifes
tări a talentului și crea
ției, Festivalul național 
„Cîntarea României" — 
sînt rodul activității ins. 
tructiv-educative care se 
desfășoară printr-o armo
nioasă 
cetarca 
litatea 
sionale 
cialiști 
nieră implică o 
nentă atenție pentru 
tivitatea de educație, 
elocventă expresie a 
lității 
peri or 
șani o 
pările 
țifică a studenților, 
mijlocit legată de mine
ritul din Valea Jiului și 
din țară. Dintr-o astfel 
de perspectivă trebuie 
considerate recentele re
zultate cultural-artistice 
care merită, intr-adevăr, 
aplauze ale studenților 
Institutului de mine.

cărbune. Aceasta înseamnă 
că la nivel de sector, în 
colaborarea tehnică, o 
„verigă" nu funcționează 
bine. Să mai ascultăm o 
opinie, cea a inginerului 
Gheorghe Rancca.

— Nu prea se vede ro
lul maiștrilor, contribuția 
lor de conducători ai pro
cesului de producție. Nu e 
artificier ? De ce nu 
autorizează maistrul ?
un abataj așa de „frumos" 
(strat bun — n.n.) să în
registrezi minus 1300 
kg/post la productivitate 
denotă slabă organizare

se
La

3

IBs 
I

5
ț

■:

s

sea locului de muncă. Să 
ocupe maiștrii și de apro
vizionare, și de transport. 
A-ți face doar „revirul", 
nu-i deajuns!

Puncte de vedere care, 
privite în ansamblu, con
duc la o concluzie clară; 
brigada condusă de Gheor
ghe Munteanu are posibi
litatea să-și redreseze ac
tivitatea pînă la
lunii. Totul depinde 
mobilizarea 
de mai mult spirit organi
zatoric, de ajutorare a 
brigăzii, de conlucrare. 
Vom reveni.

CHERESTEA
lor au stîrnlt 

public. Atit 
Moldovan, în- 

l.M. Vulcan, cit
Tau,

suprafață 
comenzi- 
avansare 
fost mai 

eîtorva 
care

sfirșitul 
de 

colectivului,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

PETRILA,
ORAȘ CÎT

CURAT
(Urma^t din pag '

A

integrare cu cer
și producția. Ca- 
pregătirii profe- 
a viitorilor spe- 
în industria mi- 

perma- 
ac- 

O 
ca- 
su- 

Petro-
învățămîntului 
minier din 
reprezintă preocu- 
de cercetare ști in

ii e-

Zlăgneanu, șeful sectorului 
11 :

— în trei zile asigurăm 
tot ce trebuie la acest loc 
de muncă. Trebuie însă 
mai multă disciplină. Aici 
rolul cel mai important îl 
are șeful de brigadă. De 
multe ori, la acest loc de 
muncă nu s-a pușeat pen
tru că brigada n-a respec
tat monografia de armare. 
Cu „jumătățile" așa este, 
dar zadarnic le cerem noi. 
dacă secția VII 
nu ne onorează 
le. Vitezele de 
ale brigăzilor au 
mici și datorită
„sărituri" în strat, 
au impus mai multă grijă 
la armare, operații auxi
liare. Ne lipsesc din sector 
1—2 artificieri, avem do
sarele făcute pentru, ei și 
vom rezolva și această 
problemă. Aerul compri
mat este o problemă,' la 
nivel de mină. Rețeaua e 
lungă și consumatorii mari. 
Neajunsul seva rezolva oda
tă cu montarea noului tur- 
bocompresor. Pînă dumi
nică se va plana ceva din 
galeria de bază și 
lungi transportorul, 
tru îmbunătățirea 
țiilor de încărcare.
spre sfirșitul acestei luni 
brigada are toate posibili
tățile să intre pe plan. Ga
leria de cap se va plana 
pînă în

Deci 
torului 

' pentru
(unsurilor. Rău este 
materializarea lor 
regăsește în tonele

Faptele 
oprobriul 
Gheorghe 
cadrat la 
și Teodor Tau, de 
preparația Coroești, 
meni maturi a 
vîrstă trebuia să le 
fere înțelepciunea- 
a-și desfășura viața 
coordonatele cinstei, 
furat din întreprinderi
le lor material lemnos 
în valoare de cîteva mii 
de lei. Prejudiciile au 
fost recuperate imediat, 
datorită intervenției lu
crătorilor de miliție ; ce. 
lor vinovați dc furt din 
avutul obștesc li s-au 
întocmit dosare de cer
cetare penală. De la co
miterea faptelor lor, în 
totală contradicție eu 
legea, venind vorba des
pre obrazul pătat de ne
cinste, se spune că nu 
prea au avut... cherestea.

CONTRASTE

la 
oa- 

căror 
con- 

de 
în 
au in 

deo- 
Fi- 
cu-

Au- 
Pe- 

creat o tristă 
de buzuna- 

sur- 
autobuz în- 
„subtilizeze"

DALTONISM
La numai 19 ani, 

reMan Liteanu din 
trila și-a
faimă de hoț 
re. Recent a fost 
prins într-un 
cercînd să 
din buzunarul unui că
lător suma de 580 lei și 
actele. S-a dovedit

mai comisese alte citeva 
infracțiuni similare ; cum 
„ulciorul nu merge de 
multe ori la apă" se va 
afla curind in fața com
pletului de judecată. Mj_ 
na prea lungă va fi silită 
să pună ordine doar 
propriile buzunare, 
camdată... vărgate, 
indcă aceasta este
loarea cuvenită celor ca
re suferă de... daltonism 
moral.

OCUPAȚIE
Cum își îndeplineau 

sarcinile' de serviciu, în 
ziua de 11 martie, lucră
torii unei ceptrale termi
ce din 
Liviu 
vacs, 
Victor 
in acea zi ortaci. de... 
pahar. Surprinși de lu
crătorii de miliție în sta
re de euforie, ei vor da 
seamă pentru încălcarea 
prevederilor Decretului 
400/1981. într-o altă 
centrală petrileană. Ion 
Cernea s-a făcut vinovat 
de aceeași culpă. Ce se 
întâmplă la E.G.C.L. ? Pa
harul a devenit unitatea 
de măsură a indiscipli
nei ?

Petrila a E.G.C.L.?
Cioica, Iuliu Ko- 
Ana Bencsak și
Barâc deveniseră 

acea zi ortaci.
■. Surprinși de

• PENTRU GRADINA 
DUMNEAVOASTRĂ. Ma
gazinele de legume și 
fructe din piețele agroa- 
limcntare din Petroșani, 
Vulcan și Lupeni, precum 
și cele din Uricani și Ani- 
noasa au fost aproviziona
te cu diferite semințe de 
legume. Printre altele, sint 
oferite solicitanților 3000

notat pe Emilian Pirte 
Pompei Boer, lacob R 
san, Dumitru Bălășoi 
Constantin și Margate 
Ioniță, Anișoara Stane 
Tinerii au „asaltat" a 
tera principală a oraș 
lui și aleile din cartier 
8 Martie, înarmați < 
greble, mături și gălc 
pe care le-au mînuit < 
dorința de a-și vedea 
rașul cit mai curat. Ur 
au săpat peluzele, 
au curățat arborii orn 
mentali de crengile usc 
te, o 
aleile 
timp, 
săpat 
puieți, iar alți tineri 
făcut ordine 
containere. La ora 11 
levii au lăsat lucrul» i> 
curoși . că munca 
a prins contur și că 
șui și cartierul in 
trăiesc, învață și se 
că este curat și ordon; 
fapt pentru care au fc 
felicitați de cei mai vîrs 
nici gospodari și 
fesorii care i-au
Elena Lărgeanu. 
Timeia, Daniela 
Nadia Aehiloiu, 
Abușan, Manuel Stane 
Cerasela Roibu, Claud 
Bărbulescu, Pop Rozali 
Cornel Contca, Marilei 
Mocănașu, care au fc 
însoțiți de prof. Mihae 
Bondoc; sînt doar câți’ 
dintre harnicii elevi gc 
podari întîlniți dumint 
pe marele șantier al i 
frumusețării. în final 
acțiunii desfășurate d 
minică, orașul îmbrăca 
o haină nouă, 
demnă de toată 
(Vasile BELDIE, 
pondent)

al’

Foto : Șt. NEMECSEK

condi-
Decl,

data dc 15 aprilie, 
și din partea sec- 
există preocupări 
înlăturarea

SEMINȚE
Angela Gabor, Gabrie

la Fodor și Liliana Radu 
din Petroșani vor fi de
ferite justiției pentru 
speculă cu... „bomboane 
agricole". Refuzind mun
ca și traiul cinstit, cele 
trei femei practicau ile- 

care le 
frumu. 
ordine 
faptul

gal o „meserie", 
asigura venituri 
șele. în altă 
de idei, ne miră 
că mai găsesc încă des
tui clienți, dată fiind to
tala lipsă de igienă 
care sînt „r 
mințele de dovleac 
floarea soarelui. Acum 
legea își va spune cuvîn- 
tul. Mai sînt amatori ?

CIRCUMSTANȚE
Deși mai avuseseră ne

cazuri cu 
Mezo, fost 
mina Ixmea 
ghelegiu, 
I.U.G.T.C.F. 
lot 2 Petroșani, nu 
dezbărat dc năravul fur
tului. Surprinși subtili. 
zînd din cimentul unuia 
din șantierele T.C. lnd. 
Brașov, vor da seamă în 
fața legii, de această da
tă avînd parte de cir
cumstanțe agravante.

Rubrică realizată de
Ion FIASTRU, 

cu sprijinul organelor 
de miliție

plicuri cu semințe de mor
covi, 400 kg arpagic, 2200 
plicuri cu semințe de 
castraveți, mii de plicuri 
dc semințe dc salată, ri
dichi dc lună, pătrunjel, 
roșii și alte legume. (T.Ț.)

in 
.desfăcute" se- 

si

legca, Iosif 
încadrat la 

și Petre Her- 
mecanic la 

București, 
s-au

sini executate de meseriași 
din cadrul minei și 
teriale recuperate.

cu tna-
(V.B.)

parte au mătur 
și trotuarele. înt 
două grupuri < 
gropi și au plant

pe lini

1 
or 
ca 
jo

de pr 
însoț 

Dac: 
Roib 

Mariai

„Ucenica" Marilena Șerbanoiu și experimentatul 
montor-reglor Ștefan llarkay, efectuează verificarea 
și reglarea unui set de aparate de măsură și control 
de curent continuu și temperatură in atelierul de 
metrologie de ta I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani.

Micile „probleme44 generează 
marile întîrzieri

fOrma't din pag I)

practice. Au fost confec
ționate 832 de bănci pen
tru cele patru amfiteatre, 
dar, deocamdată, se 
undeva în custodie 
la terminarea părții 
construcție a noii 
niversitare.

Mici, dar destul 
meroase probleme 
rut în ceea ee 
instalațiile, 
asigurată < 
moficării. 1 
tare sint 
medierile 
rieficiar. 
corpuri de iluminat livra
te de „Eiectrobanat” Ti
mișoara, 
rescente 
defecte.
purilor

află 
pinâ 

de 
aule u-

de nu- 
au apă- 
privește 

încălzirea este 
de rețeaua ter- 
lnstalațiile sarii- 

gata, inclusiv re- 
solicitate de be- 

Dar din 260 de

00 de lămpi fluo- 
nu se aprind, sînt 
îh
laboratoarelor

interiorul cor-
s-a

curai 
laud 
core

de prin-

favorabil 
bctoane- 
montate 
exteriori

început montarea mîinii 
curente la balustrade, dar... 
lipsesc șuruburile 
dere.

Timpul este 
pentru turnarea 
lor. Cofraje sînt 
în avans. Pereții
nu sînt finalizați ; se aș
teaptă (pînă cînd ?) înce
perea montării cărămizi
lor aparente. Un obiectiv 
urgent îl constituie 
rea plăcii pentru 
mentul stației de 
formatoare. Dar nu 
turna betoanele decît 
pompa. Or, pompa pentru 
betoane este defectă, un
deva pe șantierul 1 Petrila 
al l.C.M.M. „Ne doare ini
ma că nu putem turna 
betonul in aceste zile 
splendide, senine, calde de 
primăvară. în cele din ur
mă vom improviza ceva

turna- 
posta- 
trans- 
se pot 

eu

pentru turnarea beton 
lui la stația de transfo 
matoare" — ne-a spus in 
Nicolae Bogdan, șeful șai 
tierului 2 Livezeni.

Pe șantierul dezvoltă: 
spațiilor de învățămînt 
lucrează deci. însă ritm 
nu este satisfăcător d 
cauza unor „mici probi 
me". Și astfel „micile pr 

continuă să gen 
în urm 

mai tîrziu cu gre 
mai pot fi recuperate. Es 
adevărat că intre constru 
tori și beneficiar se mei 
ține o strînsă și bună c, 
laborare în efortul como 
de a pune în funcțiur 
la termen această invest 
tie. Ultimul termen stab 
lit pentru punerea i
funcțiune — 30
a.c. — poate și 
sâ fie respectat.

bleme
reze rămîncri 
care

augu 
trcbu

excursii în Uniunea Sovie
tică, R.D. Germană. R.S. 
Cehoslovacă, R.P. Polonă 
și R.P. Ungaria pentru tot 
cursul anului 1983. Alte 
detalii, la telefon 41733 
Petroșani. (T.Ț.)

de acces, peste Jiu, la ca
bana Cimpu lui Neag. Noul 
pod are o lungime de pes
te 40 m și este construit 
din material lemnos. ~ 
puțină bunăvoință ar 
bui înlocuită și tabla 
dicatoare spre cabană, 

drumul principal 
prin Cimpu lui

la Piatra Neamț, precum 
și o tonă de castraveți de 
la serele din Craiova. Săp- 
tămîna viitoare se vor a- 
duce pentru oamenii inun- 

nostru 
spanac, 

canti-

0 RECITAL DE MUZI
CĂ CULTĂ. Marți, 22 
martie a.e., la Casa de cul
tură din Petroșani a avut 
loc un recital dc muzică 
cultă. Și-au dat concursul 
cadrele didactice de profil 
de la Școala generală nr. 
1 și alți pasionați 
preți ai muzicii culte

i. (T.Ț.)

0 EXTINDERE. în ve
derea satisfacerii în con
diții optime a cerințelor 
minerilor de la mina 
nea, de cîteva zile 
chioșcul alimentar din in
cinta întreprinderii se fac 
modificări pentru extinde
rea spațiului. Lucrările 'pus îh funcțiune noul

Lo
la inter- 

din

flată în
ce trece
Neag. (A.M.)

UN NOU POD. A fost 
pod

Cu 
tre-
în- 
a-

• EXCURSII EXTER
NE. Filiala Petroșani a 
Oficiului județean de tu
rism face înscrieri pentru

• DE SEZON. Prin gri
ja gestionarului Dorin Bru. 
jan de la magazinul 
C.P.V.LL.F. din piața a- 
groalimentară din Petro
șani, ieri au fost puse în 
vînzare 3 tone de spanac 
și 5000 garoafe aduse de

cii din 
salată, 
precum 
tați de

municipiul 
castraveți, 
și primele 
roșii de seră.

Rubrică realizată de 
Tom a ȚATÂRCă
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Bărbați care onorează titlul de miner

UN MARE
ărbatul matur, cu 

statura mai cu- 
rînd scundă decît 

mijlocie, arc gravate pe 
chip toate trăsăturile de 
bunătate: un permanent 
zîmbet senin, privirea a- 
teniă la interlocutor, cu 
luciul intens al ochilor 
rotunzi trădînd mare in
teres pentru tot ce se 
intîmplă în jur, mai ales 
cu oamenii, lre vorba
molcomă, simplă, dar 
precisă, la subiectul care 
se judecă. Maramureșa- 
nul Vasile Rusu este de 
trei decenii miner in 
Valea Jiului, din ’54, 
cînd, a lucrat mai iutii 
la mina Petrila. Iși adu
ce aminte ziua în care a 
intrat in mină — 12 a- 
prilie din acel an. Din 
’58 c la Lupeni, in secto
rul A7. pe care nu l-a 
mai părăsit. Cind a ve
nit aici era deja califi
cat — absolvise un curs 
de R luni pentru mineri 
și i s-a încredinfat con
ducerea unei brigăzi, for
mată numai din tineri.
De 7 ani e miner-specia
list, iar la această dată 
conduce 75 de oameni, 
Itlind zilnic pentru
munca sa 231 lei/post,
plus acordul...

— O singură lună în
toți acești ani brigada
mea nu și-a făcut planul 
fizic. Condițiile au fost 
de așa natură — treceam 
peste lucrări vechi — 
astfel îneît cîștigul l-am 
realizat nu producînd 
cărbune, ci din operații 
auxiliare. De atunci in
să, sintem mereu la. și 
peste plan In luna tre
cută am extras în plus 
700 de tone. An de an 
am dat mii de tone pes
te...

Rememorăm împreu
nă reușitele rămînînd 
in sfera cifrelor: lunar, 
brigada realizează intre 
7000 și 11 000 tone de 
cărbune cocsificabil. în 
’81 — 110 000 de tone 
în total, din care 5000 
peste plan; in ‘82 —
98 000 de tone și alte 
3400 peste prevederi. 
Productivitatea muncii 
în brigadă este constant 
cu o tonă pe post, mai 
mare decît cea planifica
tă.

Asta înseamnă că in

PASIONAT AL MESERIEI

aproape trei decenii, bri
gada a produs aproxima
tiv 3 milioane de 
E un palmares cu 
puțini se pot lăuda, 
la mina Lupeni. la 
torul V al acesteia, 
lucrează și alți 
ai meseriei cărbunelui.

ru inginerul Cornel 
Rădulescu, șeful 
sectorului V, pă
trundem în universul 

concret în care lucrează 
Vasile Rusu. De la intra
re, ordinea, grija exem
plară față de abataj, fa
ță de scule și oameni im
presionează. Totul este 
pus la locul lui — stîl- 
pii ce susțin muntele 
de deasupra sînt așezați 
„la sfoară1'. perforatoa
rele și ciocanele de a- 
bataj, care nu funcționea
ză acum, pentru că se 
execută operația de răpi
re — stau agățate 
pentru a intra în 
țiune. Echipe de 
doi oameni, fiecare 
„hotarul" propriu, 
zel în tot ceea ce 
pentru a grăbi 
ierea operației. „Țin mult 
la oamenii mei 
Poptelecan, 
Rădulescu, 
Popa și Cornel 
gea 
schimb, dar și la 
tinerii formați de 
ca mineri:
Constantin Coțofană, de
nied Pascaru, Georgian 
Manole, Viorel Hogaș 
sau Nicolae Joje. Cu ei, 
cu munca și abnegația 
lor, brigada noastră se 
află mereu între fiunta.și. 
Sigur, ne sprijină mult

tondi 
care 

chiar 
sec

unde 
veterani

gata 
func- 

cite 
in 

pun 
fac

înche-

— la Ion
Gheorghc
Gheorghe 

Panalo- 
care sînt șefii de 

mai 
mine 
Ilieș,loan

sa: 
nu 
de 
in

mecanicii și electricienii 
— Constantin Rusu, Mlă
diu Ion I și 11, Dinu Su
rugiu, Vasile Giura, Teo
dor Paloșă si loan Mi- 
clea... Sini îndrăgostit de 
meseria asta bărbăteas
că, de mineri. Și să vă 
spun un secret: puteam 
fi, încă din acest an, 
pensionar, dar am cerut 

ii rămîn“.
cesta e crezul lui
Vasile Rusu. Via
ța nu i-a fost ușoa

ră, totdeauna cu bucurii. 
Prin ’79 — nu prea vrea 
să-nți aducă aminte — 
din vina altuia a zăcut 
luni în șir în spital. Era 
să rămină fără un pi
cior. Dar a învins, „anti
dotul1; bolii a fost aceas
tă mare dragoste a 
mineritul. Nici acum 
vrea să se despartă 
mină. Și-a crescut
respectul pentru muncă 
cele două fete, la casa 
lor acum. Una îi e veci
nă de apartament în blo
cul în care locuiește. Vi
sează, cind e mai obosit, 
să stea la cabana Straja 
și să lucreze acolo pen
tru a-i întîmpina pe or
taci la petrecerea timpu
lui liber.

ru cele două mere 
pe care le înmî- 
nează celui ce sem
nează aceste rînduri 

șefului de sectar și
al treilea pe care-l muș
că cel dinții, ne invită 
parcă să-1 mai căutăm. 
Nu trebuie să ne-o ceară. 
Pe un osemenea om îl 
vom căuta întotdeauna

ți
cu

Anton HOFFMAN
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Brigadierul Vasile 
Rusu (al doilea din 
dreapta) alături de ciți- 
va ortaci.

Dragostea
'Urmare din pag. I)

care a dat de un bucluc și 
are nevoie de bani.

Suspiciunile femeii s-au 
adeverit, lucrătorii de mi
liție au descoperit astfel 
două excroace care înșe
lau buna credință și senti
mentele unor oameni sim
pli. Cercetările au relevat 
faptul că odiseea Voichi- 
țci are la bază propria-i 
hotărire de a eluda răs
punderile de mamă, in fa
voarea traiului parazitar. 
Astfel, fără motiv, a pă
răsit, în iulie 1982, Fabri
ca de produse lactate din 
Petroșani, pentru a efec
tua „turneul" manifestă
rilor antisociale. Dar să-i 
ascultăm mărturisirile.

— Dc soțul meu sînt 
despărțită în fapt, nu mai 
știu pe unde se află. De 
fapt nici n-am vrut să mă 
căsătoresc cu el, m-a o- 
bligat tata, cu care era 
coleg de muncă, cu care 
consuma băuturi alcoolice. 
Tatăl copilului nu e el, ci 
Vasile Maniță, din Baia 
Mare. Soțul mă bătea, era 
țigan, l-am părăsit.

în capul locului nu 
credem în opțiunile 
matrimoniale de tip

dai, în drame shakespea
riene cu Othelo și Desde
mona, lucidul secol XX 
pune în prim-planul că-

1 Nu, n-am fost de la 
! început „un exemplu”, ni 
' se, destăinuie tînărul mi- 
■ ner de la Petrila. Mun

ceam în dorul lelii, veni
sem la mină doar cu gîn- 
dul la cîștig. M-au „în
colțit” ortacii, dar eu 
credeam că pot face ce 
vreau. Pînă într-o zi, cînd 
Feri-baci m-a invitat pe 
la el, pe acasă. La un 
pahar de vorbă. M-a în
trebat de părinți, dacă 
am de gînd să mă însor,

I i-am spus însă că n-o să 
! fac prea mulți purici la 
Ș mină. Mi-a propus atunci 
i un rămășag ; cît mai ră- 
i min să-mi fac datoria pe 
: cinstite. Am convenit 
i pentru o lună M-am am. 
j biționat, am vrut să-i 
ș dovedesc că pot să în- 
i frunt muntele. Ortacii 

se uitau deja altfel la 
i mine, m-a vizităt șeful 
1 de schimb la cămin, cu 
ș ceilalți am fost la iar-

Rămășag pierdut
bă verde, la meci. Intr-un 
timp mă plictisisem deja, 
„leșia" de după o noapte de ; 
chef — că mai „scăpăm 1 
caii" — m-a făcut într-o i 
zi doar să „semnez" șu- j 
tub pe galerie. Forhaierul i 
a privit lucrul de mîntu- i 
ială și mi-a zis doar atît: î

— Dacă pui cap la cap | 
lucrările de investiții din 
Vale faci un tunel de ; 
la Uricani la Mangalia, i 
pe traseul căruia fiecare i 
om trebuie să se simtă i 
în siguranță. Altfel...

îmi venea să intru pe f 
tubul de aerai. A fost f 
ultima dată cînd mi s-a i 
făcut observație. Apoi i 
m-am însurat, au venit 
copiii, nu mai „ținea” să 
fiu în contra timp. Feri i 
Kovacs, știți, cunoscutul 
șef de brigadă, nu s-a 1 
supărat că a pierdut un 
rămășag, s-a bucurat în
să că a cîștigat un om ’| 
de nădejde. (Sever Noian) -

de mamă e una singură
minului conjugal adevă
rata, minunata, înălțătoa- 
rea dragoste ori — pentru 
caracterele neîmplinite 
moral — interesul sau 
simpla dorință de aventu
ră. Nefondată pe senti
mente trainice, răsnicia 
Moldovan s-a destrămat 
repede, Voichița abando- 
nindu-se apoi urior porniri 
neconforme cu climatul 
nostru social sănătos.

— Am avut copilul bol
nav. am îngrijit o vreme 
un alt copil, n-am reușit 
să mă încadrez, încearcă 
ea cîteva scuze false. Es
calele în restaurantele și 
hotelurile din Orașul Dr. 
Petru Groza, Reșița. Ca
ransebeș, Baia Mare etc., 
in compania ■ unor fete 
deocheate, au evidențiat 
nu dorința de muncă, de 
a asigura copilului o bună 
educație, ci mai degrabă 
intenția de a desfășura un 
trai parazitar, eu plăceri 
efemere, răsplătite prin 
proprii nuri. Degetele tă
băcite de tutun. cearcă
nele din jurul ochilor de
monstrează convingător 
acest lucru. Nevoia de 
bani a împins-o apoi spre 
furt și înșelăciune. La 
Baia Mare și-a însușit o 
poșetă cu cercei, anul tre
cut a pătruns într-o lo
cuință din Petroșani, fu- 
rînd obiecte dc îmbrăcă
minte. Glasul de sirenă

mieroasă al relelor sfătui
toare a ademenit-o pe pîr- 
tia infracțiunii.

Istoria tristă a peri
pețiilor Voichiței 
Moldovan, cu epilo

gul ei dramatic, s-a deru
lat datorită iresponsabili
tății ci. Consecințele gra
ve puteau fi p rein timpi ra
te. dacă judeca lucid, da
că avea parte de opinia 
sănătoasă a colectivului 
in care lucra, dacă acest 
traseu al abaterilor anti
sociale era întrerupt la 
vreme. Desigur, legea își 
va spune cuvîntul, Voichi
ța Moldovan este victima 
propriilor comportări, a 
modului de ‘viață deprins 
în ultima vreme, ea tre
buie să dea totuși, acum 
în ceasul dc răscruce, do 
vadă de tărie morală, să 
realizeze consecințele e- 
șecului temporar. Printr-o 
comportare demnă, are da
toria să facă uitat acest 
episod amar din viață, fi
indcă. în calitate dc ma
mă. trebuie să-i asigure 
copilului o bună creștere, 
afirmarea lui ca om sub 
zodia cinstei. El n-are nici 
o vină. Eșecul trebuie s-o 
mobilizeze în plan volitio
nal. greșelile comise pot 
fi îndreptate, altfel riscă 
să ajungă un rebut uman, 
detestat de societate.

în numărul 9 461. din 
10 februarie a.c. al ziaru
lui nostru, a fost publicat 
articolul cu titlul „Argu
ment pentru judecata cu 
inima". Instituția vizată — 
Oficiul pentru probleme 
dc muncă și ocrotiri socia
le Petroșani —, nu împăr
tășește decît parțial punc
tul nostru de vedere, nu-și 
însușește critica obiectivă 
principială făcută dc ziar. 
Așa cum se releva clar în 
articolul în discuție — și 
nc susținem acest punct 
de vedere —. subliniem că 
in situația analizată au 
fost respectate prevederi
le legii. Avînd însă in v<- 
d< re situația deosebită a 
orfanilor in cauză, artico
lul a pledat pentru o re
zolvare imediată a proble
mei, înainte de scurgerea 
termenului legal fără a 
se înțelege din aceasta că 
am pledat pentru eludarea 
normelor iegale. Adică, 
am pledat pentru... jude
cata cu inima, fără eluda
rea legii Dăm totuși curs 
dreptului la replică re
glementat prin art. 7 al 
Legii presei și publicăm, 
adliteram, scrisoarea dc 
răspuns la critica ziarului 
pe care conducătorul ins-

A.In numele adevărului, al principiului etic 
de a judeca cu inima

tituției vizate, tovarășul 
Laurențiu Tecșa, șeful 
O.P.M.O.S. Petroșani a 
trimis-o redacției.

„Din cuprinsul -ziarului 
„Steagul roșu” nr. 9 461 ca
re a apărut in data de 10 
februarie 1983, am luat 
cunoștință despre conținu
tul articolului intitulat „Ar. 
gument pentru judecata 
cu inima".

Precizez că nu am putut 
să-mi însușesc punctul de 
vedere al autorului aces
tui articol, din următoarele 
motive :

1) Drepturile bănești 
ale celor trei copii, care 
fac subiectul articolului 
au fost plătite pînă în lu
na noiembrie 1982 inclusiv, 
prin curatorul acestora nu
mitul Turcu Petru. Și în 
luna decembrie 1982 pa
coste drepturi bănești au 
fost expediate, dar ele au 
fost apoi returnate de 
Oficiul P.T.T.R. Petroșani 
pe motivul decesului cura
torului. Pină la emiterea 
unei noi decizii de cura

tor, Oficiul nostru nu a- 
vea temei legal de efec
tuarea plății.

Demersurile pentru e- 
miterea unei noi decizii 
au fost făcute în data . de 
6 decembrie 1982, iar de
cizia nr. 213/1982 a fost 
emisă de Comitetul Exe

Pe urmele materialelor publicate

cutiv al Consiliului popu
lar Municipal la sfîrșitul 
lunii decembrie 1982. La 
oficiul nostru cererea pen
tru schimbarea curatorului 
,a fost depusă în 15 ianua
rie 1983, iar cererea pen
tru acordarea alocației in 
25 ianuarie 1983. In aceste 
condiții este neîntemeiată 
pretenția ca plățile pentru 
lunile decembrie 1982 și 
ianuarie 1983 să fi fost 
făcute la timpul potrivit. 
Aceste plăți au fost făcu
te in 8 februarie 1983. da
tă care nu denotă din 
partea noastră întirzieri 
în efectuarea indatoririior 
de serviciu.

2) In cadrul discuțiilor 
pe care le-am avut cu au
torul articolului nu am 
făcut afirmația „Să zică 
mersi că le-am dat decizia 
in 11 zile” Această frază 
nu-mi aparține, și aș dori 
ca autorul articolului să 
facă dovada că am rostit 

aceste cuvinte. Din cite 
îmi amintesc am afirmat 
doar că „Decizia a fost 
emisă in 11 zile de la de
punerea actelor".

Socotesc că autorul a 
recurs la această soluție 
pentru a asigura un anu
mit efect articolului.

3) în cuprinsul articolu
lui sc fac mai multe pre
cizări de genul următor : 
„Există în viață gtiinioniști 
fără leac”, „ghinionul ex
primă propria atitudine 
față dc viață". _.a făcut 
mereu pereche cu nenoro
cul". Pe de altă parte, sînt 
folosite expresii de genul 

„efemerul concubin", „soar
ta le-a jucat un funest 
renghi" și altele.

Autorul articolului a se
sizat faptul că la mijloc a 
fost vorba despre copiii u- 
nei familii dezmembrate, 
ca rezultat al concubina
jului, dar nu a precizat 
nimic în finalul articolului 
pentru ca și alții, citindu-1 
să înțeleagă efectele ne
gative, ale acestei adevă
rate plăgi sociale. Pentru 
că nu și-a propus o trata
re profundă a cazului, nici 
nu a reușit decît să lase 
impresia unei „tratări cu 
inima", dar fără efectul 
social și educativ necesar. 
Ori. în domeniul drepturi
lor materiale, este bine 
știul faptul că acestea nu 
pot fi acordate nici de 
„milă" nici pe „vorbe", ci 
în temeiul legii.

4) De nenumărate ori 
in coloanele ziarului nos
tru am intîlnit articole ca
re m-au ajutat în înțelege
rea mai bună a problema, 
ticii complexe din Valea 

Jiului. îmi păstrez convin
gerea că și in viitor voi 
mai intilni asemenea ar
ticole care sînt un real 
sprijin în activitatea noas
tră, articole pentru care 
citesc ziarul cu interes și 
pentru care adresez colec
tivului redacțional căldu
roase mulțumiri pentru e- 
fortul unei documentări a- 
tente și tratări principiale.

In... virtutea dreptului de. 
replică, garantat de Legea 
presei din Republica So
cialistă România, vă rog 
să procedați ca atare".

NOTA REDACȚIEI. 
Relațiile cu oamenii, 
atenția cu care ii ascul
tăm și promptitudinea 
cu care Ie.sînt rezolvate 
problemele, constituie o 
importantă și delicată 
latură a activității ins
tituțiilor și întreprin
derilor. A acționa în a- 
cest spirit omenesc, în
deosebi cind este vorba 
de minori, are semnifi
cația participării fa a- 
pliearea creatoare a 
principiilor ce se des
prind cu deosebită cla
ritate din politica pro
fund umanistă a parti
dului și statului nostru.
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Vizita de luern a tovarășului Sport • Sport • Sport
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare (tin pap. I)

Analiza a început în 
sectorul rezervat indus
triei construcțiilor de 
mașini. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat 
pe larg asupra evoluției 
acestei ramuri în anul 1983.

Studiind măsurile pre
conizate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a remarcat că 
nu toate consumurile sînt 
judicios stabilite și a indi
cat să se revadă la unele 
produse cantitățile de me
tal prevăzute a fi folosite, 
în acest scop, secretarul 
general al partidului a ce
rut să se intensifice acțiu
nea, de reproiectare a pro
duselor, care trebuie să 
aibă ca efect reducerea 
greutății lor, in condițiile 
menținerii caracteristici
lor tehnico-funcționale. 
S-a cerut să se elaboreze 
un program pentru anii 
1984—1985, care să cu
prindă măsurile ce se vor 
întreprinde în continuare 
în direcția reducerii consu
murilor și valorificării su
perioare a materiilor pri
me și materialelor.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat în dis. 
cuția cu reprezentanții 
ministerului de resort ne
cesitatea de a se acționa 
cu toată răspunderea pen
tru creșterea calității pro
duselor, pentru o valorifi
care mai bună a materi
ilor prime. De asemenea, 
s-a indicat să se ia mă
suri pentru sporirea pro
ducției de piese solicitate 
la export.

S-a cerut, de asemenea, 
ca îmbunătățirea calității 
produselor să nu ducă ia 
sporirea costurilor de pro
ducție. Să se acționeze, pe 
cit posibil, pentru reduce
rea lor

acționeze 
produc- 
practic, 
acesteia

A fost analizat, apoi, 
programul de asimilare a 
materialelor și producției 
pentru reducerea impor
turilor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat preo
cupările specialiștilor și 
colectivelor de oameni ai 
muncii in această direcție 
și a arătat că posibilitățile 
tehnice create și existen
ța unui important număr 
de specia iști de înaltă ca
lificare permit depășirea 
prevederilor și în acest 
domeniu S-a relevat, tot
odată, că se impune ca, 
pe baza acestor ample po
sibilități. să se 
pentru creșterea 
tivității muncii, 
pentru dublarea 
pînă în 1985.

Dialogul pe tema redu
cerii consumurilor de 
terii prime, materiale 
energie în domeniul 
dustriei construcțiilor 
mașini a continuat în 
torul destinat activității 
de cercetare științifică, pro
iectare și inginerie tehno
logică. căreia îi revin sar
cini deosebit de importan
te pe linia sporirii eficien
ței economice. A fost evi
dențiat rolul însemnat al 
tipizării, reproiectării, mo
dernizării și înnoirii teh
nologiilor de fabricație, re
cuperării și recondiționă- 
rii unui număr sporit de 
repere, extinderii utiliză
rii unor materiale noi și 
a înlocuirilor. O atenție

ma-
Și 
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de 
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deosebită s-a acordat îm
bunătățirii gradului de 
mecanizare și automati- 

;zare a proceselor de pro
ducție.

Apreciind valoarea so
luțiilor prezentate, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că una din princi
palele preocupări ale spe
cialiștilor trebuie să fie 
reducerea continuă a a- 
dausurilor de prelucrare, 
care asigură atît economii 
mari de metal, energie e- 
lectrică și forță de mun
că, cît și sporirea produc
tivității. Secretarul gene
ral al partidului a subli
niat că în ceea ce priveș
te productivitatea muncii, 
cuvîntul hotărîtor îl are 
buna organizare a produc
ției și a muncii. în acest 
context, s-a arătat că nu 
este necesar să sporească 
nejustificat numărul ma. 
șinilor-uneite speciale și 
că aceleași operații se pot 
face prin mai buna orga
nizare și utilizare a mași
nilor universale existente, 
la care trebuie adaptate 
rapid scule și dispozitive 
de mare mobilitate.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a insistat asu
pra necesității continuă
rii și extinderii lucrului 
la mai multe mașini, care 
să funcționeze în ciclu 
automat, corelat cu con
trolul permanent pe fluxul 
de producție.

Apreciind rezultatele ob
ținute în recuperarea și 
recondiționarea unor pro
duse, secretarul general 
al partidului a cerut fac- 
toriloi’ responsabili, cer
cetătorilor. proiectanților 
să ia măsuri pentru recu
perarea tuturor materia
lelor refolosibile, inclusiv 
a elementelor de aliere și 
de acoperiri metalice.

Analizînd programele 
pentru sectoarele calde din 
industria construcțiilor de 
mașini, secretarul general 
al partidului a indicat să 
se revadă soluțiile propuse 
pentru asimilarea electro
zilor, pentru sporirea coe
ficientului de utilizare a 
metalului și reducerea re
buturilor de turnare, pen
tru diminuarea consumu
rilor de materii prime și 
materiale pe tona de oțel 
elaborat.

Apreciind valoarea pro
duselor de turnare de pre
cizie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se 
definitiveze mai grabnic ti
pizarea liniilor automate 
de turnare, să se moderni
zeze turnătoriile mai vechi, 
păstrîndu-se doar utilajele 
care au parametri cores
punzători, să se găsească 
procedeele optime de re
generare a nisipurilor fo
losite in acest scop. în do
meniul sudurii s-a indicat 
îmbunătățirea calității e- 
lectrozilor și creșterea gra
dului de mecanizare a lu
crărilor, care contribuie 
și la reducerea consumu
rilor materiale și energe
tice.

Secretarul general al 
partidului a arătat că se 
folosește încă puțin meta
lizarea unor repere recu
perate, și a cerut să se 
extindă acoperirile cu cu
pru, aluminiu, oțel, inoxi
dabil și alte metale, să se 
evite executarea, în între

12,10 Film serial : Pasăre 
de pradă.

16,00 Telex.
16,05 Școala satului, școa

lă pentru sat.
16,30 Studioul tineretu

lui.
17,45 1001 de seri. I 

gime, a unor piese din 
metale costisitoare.

în sectorul motoarelor 
termice s-a menționat că 
orientarea de bază o cons
tituie reducerea gabari
telor și consumurilor de 
metal, în condițiile sporirii 
puterii și randamentelor, 
o acțiune pe care secreta
rul general al partidului 
a cerut-o intensificată și 
extinsă, paralel cu asimi
larea unor noi tipuri de 
motoare care să acopere 
întreg necesarul economiei 
naționale. în aceeași sferă 
de preocupări s-a înscris 
dialogul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu constructorii 
de autovehicule. Referi
tor la fabricația de auto
turisme, s-a arătat că este 
necesar ca ponderea ma
selor plastice să sporească 
în 1984 la 8 la sută și că 
pentru noile tipuri de mo
toare modulate trebuie 
destinată o linie de pro
ducție aparte. Dintre as
pectele examinate în do
meniul tractoarelor și ma
șinilor agricole s-a degajat 
cu prioritate cerința ca a- 
cestea să aibă o greutate 
mai mică decît cele exis
tente pe piața externă. 
Este necesar ca și în a- 
cest domeniu să se folo
sească pe scară mai largă 
masele plastice, ușoare și 
rezistente.

Analiza programelor din 
sectorul de utilaj petrolier 
a adus în prim plan nece
sitatea perfecționării ins
talațiilor de foraj la mare 
adîncime, precum și a re
cuperării și recondiționă- 
rii sapelor de foraj. Pro
bleme la fel de importan
te au fost examinate și 
în domeniul utilajelor e- 
nergetice, chimice, al va
goanelor, materialului ru
lant, -construcției de nave, 
stabilindu-se măsuri efi
ciente de diminuare a con
sumurilor, în condițiile 
creșterii diversificării și 
îmbunătățirii calității pro
ducției.

Secretarul general al 
partidului a analizat în 
continuare acțiunile stabi
lite în industria de mașini- 
unelte, electrotehnică și 
electronică în scopul trans
punerii în practică a pro
gramelor speciale adoptate 
de Conferința Națională 
a partidului.

Ministrul de resort, a 
prezentat programele de 
măsuri elaborate de spe
cialiștii din această ramu
ră.

Apreciind aceste eforturi, 
a arătat că există încă 
rezerve pentru o reducere 
mai substanțială a consu
mului de metal, pentru 
utilizarea mai eficientă a 
metalelor neferoase. în 
același timp, au fost rele
vate rezervele de care dis
pune această ramură în 
scopul reducerii în conti
nuare a cheltuielilor la 
mia de lei producție mar
fă.

Specialiștii din domeniul 
cercetării și producției pre
zintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o seamă de pro
duse cu gabarite și consu
muri de metal și alte ma
teriale reduse, urmarea 
transpunerii în practică a 
indicațiilor primite cu pri
lejul vizitelor de lucru ale

20,00 Telejurnal.
20,15 Fotograme din rea

litate.
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destrămate. (4)
21,30 Lumea contempo

rană și confruntă
rile de idei. Teori

secretarului general al 
partidului. Felicitind pe 
specialiști, secretarul ge
neral al partidului le-a ce
rut să continue cu și mai 
multă perseverență aceas
tă acțiune.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat spe-. 
cialiștilor din domeniul 
construcțiilor de mașini- 
unelte să producă, mașini 
specializate care prin în
zestrarea lor cu unele dis
pozitive să fie în măsură 
să realizeze mai multe ge
nuri de operații de lu
crări. S-a precizat că și la 
acest gen de mașini trebu
ie mers pe module, pe ti
pizarea acestora. în ace
lași timp, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a atras atenția 
că se impune ca într-un 
timp cît mai scurt să se 
realizeze pentru industria 
ușoară mașini și utilaje 
specifice, moderne care să 
permită obținerea unei 
productivități ridicate, me
canizarea și automatiza
rea proceselor de produc
ție.

Pe parcursul vizitei au 
fost remarcate mai multe 
tehnologii originale, care 
conduc la valorificarea 
superioară a diferitelor 
materii prime și materiale 
utilizate în electrotehnică 
și electronică, la reducerea 
consumurilor. S-a indicat 
ca toate aceste tehnologii, 
care și-au confirmat efi
ciența, pînă în anul viitor 
să fie generalizate în 
producție pentru a înlocui 
tehnologiile vechi, depă
șite.

Cu prilejul acestei ana
lize, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a examinat și 
rezultatele obținute în uni
tățile de prelucrare meta
lurgică, soluțiile de micșo
rare a consumurilor și de 
dimensionare optimă a 
tuturor produselor, adop
tate în urma indicațiilor 
primite la precedenta în- 
tîlnire cu cadrele de con
ducere și specialiștii din 
metalurgie. Cu acest pri
lej, ministrul de resort, 
a prezentat principalele 
acțiuni întreprinse pentru 
folosirea mai eficientă a 
metalului.

Apreciind preocupările 
specialiștilor din aceste 
ramuri in direcția sporirii 
eficienței economice, a di
minuării consumurilor de 
materii prime, materiale și 
energie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut condu
cerii ministerelor ca pro
gramele de reducere a con
sumurilor să fie elaborate 
pe întregul cincinal, iar 
în ceea ce privește dimi
nuarea consumului de e- 
nergie să se aibă în vede
re și influența acesteia 
la beneficiar.

în încheierea analifti 
efectuate, cei prezenți au 
adresat secretarului gene
ral al partidului, vii mul
țumiri pentru orientările 
formulate cu acest prilej, 
pentru indicațiile date, an., 
gajîndu-se în numele co
lectivelor pe care le repre
zintă să depună toate e- 
forturile pentru îndeplini
rea exemplară a recoman
dărilor primite, a sarcini
lor ce le revin din do
cumentele de partid și de 
stat.

ile despre „egali
tatea șanselor" și 
realitățile din țările 
capitaliste dezvol
tate.

21,45 Meridianele cînte. 
cului.

22,15 Telejurnal.

Fotbal, divizia A

Jiul — F.C. Constanța 3—0 <1—0)

Un scor
Deși „nava" constăn- 

țenilor e torpilată grav 
de minusul din clasamentul 
adevărului, ieri după-amia_ 
ză ei au încercat repune
rea ei pe linia de plutire, 
apărarea grupată arun- 
cînd astfel baloanele cule
se spre Peniu, care de
mara cu vîntul în spate. 
17 minute de emoții au 
traversat tribunele rar 
populate (suporterii Jiului 
sînt puși în inferioritate 
numerică chiar și de sus
ținătorii unei divizionare 
C dintr-o comună mai 
mare 1), a venit apoi „șar
ja" lui Varga, încheiată cu 
un șut imparabil pentru 
Lascu. Din păcate, la mij
locul terenului s-au irosit 
multe pase, fiindcă Stana 
și Dina au evoluat fără 
aplomb, în vreme ce înain
tașii nu forțau pătrunde
rile în viteză și în careul 
mare. în min. 28, 31, 33
Șumulanschi și Dina au 
țintit pe lîngă buturi, i-a 
imitat periculosul Hagi 
(34) care a profitat de 
luftul lui Stana și dubla
jul defectuos efectuat de 
Vizitiu.

La reluare, fotbaliștii 
de pe malul mării, au de
venit mai pertinenți, spo
rind grijile antrenorilor 
Vlad și Tonca, introduce
rea lui Muia în comparti
mentul median a întărit 
trunchiul central al siste
mului nostru defensiv. Cu 
toate acestea Hagi a făcut 
risipă de energie, mai a- 
les că între fundașii noș
tri centrali a apărut și 
Buduru, subtil culegător 
de baloane, din fața unor 
adversari căzuți într-o 
paralizantă stare de de
presiune. A fost meritul 
lui Stoinescu și Băluță că 
au tras după ei întreaga 
echipă, creînd spații de

CLASAMENTUL
1. Dinamo 21 10 11 0 42—17 31
2. Sportul 21 12 5 4 32—15 29
3. U. Craiova 20 11 3 6 34—14 25
4. Corvinul 21 9 7 5 30—17 25
5. F.C. Argeș 21 10 5 6 33—24 25
6. Steaua 21 9 6 6 32—26 24
7. S.C. Bacău 21 9 4 8 29—30 22
8. Jiul 21 8 6 7 22—28 22
9. F.C. Olt 21 9 3 9 28—20 21

10. C.S. Tîrgoviște 21 7 7 7 24—23 21
11. Poli. Iași 21 6 8 7 23—24 20
1'2. F.C. Bihor 21 8 4 9 38—41 20
13. A.S.A. 21 6 6 9 18—26 18
14. Chimia Rm. Vîlcea 21 6 5 10 19—29 17
15. F.C.M. Brașov 21 7 2 12 24—37 -16
16. Petrolul 21 7 2 12 23—41 16
17. Poli. Timișoara 21 6 2 13 24—39 14
18. F.C. Constanța 20 3 4 13 17—42 10

Celelalte rezultate ale etapei a XXI-a
Miercuri s-au disputat 

meciurile etapei a 21-a 
a campionatului diviziei 
A la fotbal.

Iată rezultatele tehnice 
și autorii golurilor :

București: Sportul stu
dențesc — Petrolul Ploiești 
2—1 (2—1). Golurile au 
fost marcate de FI. Grigo
re (min. 2) și Sandu Mir
cea (min. 9), respectiv, Ma- 
rica (min. 42).

Scornicești: F.C. Olt — 
Corvinul Hunedoara 3—0 
(1—0). Punctele au fost 
înscrise de' Iamandi (min. 
5 și min. 69) și Bărbules- 
cu (min. 86).

Oradea: F.C. Bihor — 
Dinamo București 2—-2 
(1—2). Au înscris : Dianu 
(min. 42) și Nedelcu (min. 
60) — pentru gazde. Nico
lae (min. 19) și Țălnar 
(min. 4) — pentru oaspeți.

Iași : Politehnica — Po
litehnica Timișoara 3—0 
(0—0). Punctele au fost 
realizate de Burdujan

categoric
angajare pentru Dosan și 
Varga, acest „careu" de 
fini tehnicieni și ambițioși 
luptători a refăcut poten
țialul ofensiv al Jiului. De 
altfel, în min. 74, Stoines
cu s-a descurcat excelent, 
între Mănăilă și Zahiu, ca
re „au mușcat" din fenta 
extremului nostru jenîn- 
du-se reciproc. în postură 
de atacant- central Stoines
cu a lobat balonul peste 
Lascu, care l-a deviat to
tuși din întoarcere. Pe fa
ză, Șumulanschi a mărit 
handicapul. Nervozitatea 
învinșilor, rezolvarea prin 
faulturi a duelurilor a 
fost bine exploatată de 
„dispecerii" Jiului, depla- 
sînd atacurile pe aripa 
stingă, unde exista un 
spațiu larg de manevră. 
Cu trei minute înainte 
de final, Varga a valorifi
cat un-doi-uri cu Dosan, 
cum „stîlpii" constănțeni- 
lor se angajaseră în mar
carea lui Neagu și Vizitiu, 
Șumulanschi a putut relua 
cu capul balonul în plasă.

Reorganizarea tactică, 
dăruirea și verva lui Stoi
nescu, Varga, Băluță, Șu
mulanschi, Dosan și Nea
gu ne-au asigurat o victo
rie confortabilă. în toate 
confruntările, pe gazon 
propriu sau în deplasare, 
întreaga echipă trebuie 
să fie la înălțime !

Și încă ceva : galeria
noastră trebuie să învețe 
să-și sprijine echipa, mai 
ales în momentele dificile, 
cînd băieții au nevoie de 
ajutorul ei moral.

JIUL : Cavai — V. Popa 
(P. Grigore), Neagu, Vizi
tiu, Stana — Varga, Dina 
(Muia), Dosan — Stoines
cu, Șumulanschi, Băluță.

Ion VULPE

(min. 51), Paveliuc (min. 
67) și Nemțeanu (min. 89).

Bacău : S.C. Bacău — 
Steaua București 1—1 
(0—0). Oaspeții au deschis 
scorul prin Balint (min. 
78), golul egalizator fiind 
înscris din lovitură de ia 
11 m de Chitaru (min. 85).

Pitești ; F.C. Argeș — 
Chimia Rm. Vîlcea 1—1 
(0—0). Golurile au fost 
marcate de Nica (min. 54) 
și, respectiv, Vergu (min. 
77).

Tîrgoviște : C.S. Tîrgo- 
viște — F.C.M. Brașov 3—1 
(1—0). Punctele au fost 
înscrise de Oct. Popescu 
(min. 12), Sava (min. 49) 
și Ene (min. 59), respectiv, 
Batacliu (min. 76).

Tg. Mureș : A.S.A. Tg. 
Mureș — Universitatea 
Craiova -1—0 (0—0). Uni
cul gol al partidei a fost 
marcat de Boloni (min. 67).

Viitoarea etapă se va 
disputa sîmbătă, 26 martie.

(AGERPRES)
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