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Eforturile pentru dotarea tehnica 
a minelor — onorate prin 

producții suplimentare
mai mult 
cît mai 

"pentru e- 
pentru in- 

socialis- 
mereu

Plenara Consiliului Național
al Frontului Democrației

și Unității Socialiste
Sub președinția tovară

șului Nicolae Ccaușcșcu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, președin
tele Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, 
miercuri a avut loc Plena
ra Consiliului Național al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

Pe ordinea de zi a ple
narei au figurat următoa

rele probleme:
1. Proiectul Planului na

țional unic de dezvoltare 
economico-socială a Repu
blicii Socialiste România 
pe anul 1984;

2. Proiectul Planului de 
dezvoltare a agricultu-ii 
și industriei alimentare In 
anul 1984;

3. Proiectul Bugetului de 
stat pe anul 1984;

4. Proiectul Programului 
privind creșterea mai ac

centuată a 
muncii și

productivității 
perfecționarea

organizării și normării 
muncii în perioada 1983—
1985 și pînă în 1990;

5. Proiectul Programului
privind îmbunătățirea ni
velului tehnic și calitativ 
al produselor, reducerea
consumurilor de materii
prime, de combustibili si 
energie și valorificarea su-

(Conlinuare in pag a I a)

Plenara Comitetului Central
al Organizației Democrației 

și Unității Socialiste
Cărbune, cît 

cărbune șt de 
bună calitate 
Conomia țării, 
dustria noasttă 
tă — o sarcină 
de mare actualitate.

Această îndatorire a 
fiecărui om al muncii 
din industria extracti
vă a Văii Jiului are as
tăzi, în condițiile crizei 
energetice mondiale, un 
profund caracter patri
otic. Ciștigaiea indepen
denței energetice a ță- 

•rii, una dintre cele mai 
importante hotărîri ale 
Congresului al Xll-Iea și 
Conferinței Naționale ale 
partidului se află în cen
trul preocupărilor orga
nelor și organizațiilor de 
partid pînă la cel mai 
înalt nivel. Secretarul ge
neral al partidului, 
rășul N i c o 
C-aușescu, Minerul 
onoare al Văii 
este inițiatorul și 
torul mineritului modern, 

orientările 
clari iziu- 

fie direct 
muncă din 
de la cele

ale 
în 
un 
in

tova- 
1 a e 

de 
Jiului 
făuri-

Sarcinile și 
formulate cu 
ne științifică, 
la locurile de 
subteran, sau 
k_____

mai înalte tribune 
democrației socialiste 
acțiune au constituit 
adevărat îndreptar al 
tregii activități miniere
orientale spre creșterea 
necontenită a producției 
de materii prime și, în 
mod deosebit, a produc
ției de cărbune. La indi
cațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescll, conducerea de 
partid și de stat a adop
tat un > ast program de 
mecanizare a principale
lor luciăr: din subteran, 
program etapizat și de
taliat, cu responsabilități 
și termene concrete. Ma
terializarea acestui pro
gram a început cu opera
tivitate. în abatajele 
Văii Jiului complexele de 
susținere și tăiere meca
nizată, tehnica de vîrf 
pe plan mondial, a de
venit o prezență cotidia
nă, combinele de înain
tări nu mai constituie de 
multă vreme o noutate, 
numărul cărucioarelor 

de perforat și mașinilor 
de încărcat de mare 
capacitate, crește de la 
an la an.

Practic nu există în
treprindere minieră care 
să nu aibă o zestre teh
nică Ia nivelul posibili
tăților de îndeplinire in
tegrală a prevederilor de 
plan și chiar pentru de
pășirea acestora, 
za acestor 
realizări o 
cuvîntarea 
varășul 
Ceausescu, 
general al 
Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român din 15 
iembrie, cînd 
ză : „Dispunem 
dustrie modernă, 
cu utilaje și mașini 
mare tehnicitate' 
linia în 
'„Avem d .tarea 
corespunzătoare.
clasă muncitoare care a 
căpătat deja o experien
ță corespunzătoare; avem 
ingineri, tehnicieni in 
stare să asigure o organi
zare modernă a producți
ei și a muncii, o crește-

Sinte- 
preocupări șt 
regăsim în 

rostită de to
ft i c o 1 a e 

secretarul 
partidului la

no- 
preeizea- 
de o in- 
, dotată 

de 
și sub- 

continuare : 
tehnică 
avem o

Cu plănui anual îndaplinit
Sectorul II al I.M. Petrila

Cu cele 11526 tone ex
trase suplimentar de la 
începutul anului, colec
tivul de muncitori, ingi
neri, maiștri și tehnicieni 
ai sectorului II al I.M. 
Petrila, raportează înde- 
p inirca sarcinilor anuale 
de plan.

Disciplina muncii, bu
na organizare a locurilor 
de muncă pe toate cele 

schimburi a stat la 
producti-

trei 
baza depășirii 
vității muncii, în cărbu
ne, cu 302 ks/post.

La realizarea sarcini
lor de plan anuale mai 
repede cu aproape două 
decade, un aport deose
bit l-au avut brigăzile de 
frontaliști conduse de 
minerii Alexandru La- 
zov si Aurel Grigore, ca
re, împreună, au dat peș
te sarcinile de plan 8000 
tone cărbune. Respecta
rea tehnologiilor de lu
cru, a monografiei de 
armare a făcut 
burile conduse 
xandru Mczei, Ioan Ciu
bota ru, Ioan Martha, Va- 

Petru Burcuș, 
Tomulescu, 

și Teodor A- 
depășeascăpost 

ritrr:

ca schim 
de Ale

Ier Nemeș, 
Gheorghe 
Pex -u Creț 

să
productivitatea 

cu 130—1170 kg/ 
vident, la rezulta- 

t'-ie frumoase obținute, a 
contribuit și brigada de

mun ii
--st. r

pregătiri condusă de mi
nerul Andrei 
unde lună de ] 
metrii liniari 
peste sarcinile 
a asigurat linia 
continuă 
taliști.

Această 
cii nu ar 
fără 
a utilajelor 
unde echipele de 
trolăcătuși conduse 
Anton Filip, Alexandru 
Jecan, Gheorghe Dulha- 
niuc, loan Toma, Andrei 
Bolohan și Gheorghe 
Rusu s-au întrecut pe 
ei înșiși în calitatea re
viziilor și reparațiilor e- 
xecutate. Notăm, de ase
menea, pentru activitatea 
lor 
trii 
rar, 
tin 
Gavrilă, maistrul 
nic Micloș 
maistrul energetic 
Seineanu, cadrele 
nice din fruntea colecti- . 
vului, sing. Vasile Toto- ' 
ran, șeful sectorului și 
adjunctul său, sing. Ioan 
Dobrița, care au reușit 
să asigure un climat de ț 
înaltă responsabilitate 
minerească, pe măsura 
cerințelor actuale ale 
conomiei naționale.

Na v radi, 
lună, cu 
executați 

de 
i de 

minerilor

rodnicie a 
fi fost posibilă 

o bună funcționare 
din dotare, 

elec- 
de

merituoasă, pe maiș- 
minieri Onoriu Be- 
Petru Rus, Constan- 
Necula, Constantin 

meca-
Naghi și

Miercuri, 14 decembrie, 
a avut loc în Capitală Ple
nara Comitetului Central 
al Organizației Democra
ției și Unității Socialiste.

Pe ordinea de zi a ple
na rai s-au aflat următoa
rele probleme:

1. Proiectul Planului na
țional unic de dezvoltare 
economico-socială a Repu
blicii Socialiste România 
pe anul 1984;

2. Proiectul Planului de 
dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentare în 
anul 1984;

3. Proiectul Bugetului de 
stat pe anul 1984;

4. Proiectul Programului 
privind creșterea mai ac
centuată a productivității 
muncii și perfecționarea or
ganizării și normării mun
cii în perioada 1983—1985 
și pînă în 1990;

5. Proiectul Programului 
prh ind îmbunătățirea ni
velului tehnic și calitativ 
al produselor, reducerea 
consumurilor de materii 
prime, de combustibili și 
energie și valorificarea 
superioră a materiilor pri
me și materialelor în pe
rioada 1983—1985 și pînă 
în 1990;

(Continuare în pag. a 4-a)

Ședința Camerei Legislative
a 

con- 
pre- 
a a-

ai 
al

au

Re-
Româ-

pe

Camera Legislativă 
consiliilor populare, 
vocată prin Decretul 
zidcnțial nr. 276/1983, 
nalizat și dezbătut, miercuri
14 decembrie,, documente 
de maximă importanță 
pentru dezvoltarea econo- 
mico-soeială a țarii în pro
fil teritorial pe anul 1934.

Ședința a f .st deschisă 
de tovarășul Manea Măifes-

cu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C-C- 
P.C.R., vicepreședinte 
Consiliului de Stat.

Participanții la lucrări
adoptat în unanimitate ur
mătoarea ordine de zi :

1. Alegerea Biroului Ca
merei Legislative a consi
liilor populare.

2, Proiectul Planului na
țional unic de dezvoltare

economico-socială a 
publicii Socialiste 
nia, în profil teritorial, 
anul 1984.

3. Proiectul Pianului 
dezvoltare a agriculturii 
industriei alimentare în 
nul 1984.

4. Proiectele bugetelor 
locale pe anul 1984.

de 
și 
a-

(Continuare in pag. a 4-a»

Brigada condusă dc minerul Ianos Doboș, din 
cadrul sectorului IV' investiții de la mina Uricani, 
se situează pe primul loc in întrecerea socialistă in 
rindul formațiilor de lucru ce deschid drumurile 
subterane spre noi rezerve de cărbune. Iii imagine, 
destoinicul brigadier (in mijlcc) alături de șeful 
do schimb Ilie Vreme și ortacii Ion Onofrei, Gheor
ghe llimie si Carol Ceh.

Concursul
propagandei 

audio-vizuale
(Continuare in pas. a 2-a>

a

mun-

(Contiauare in pag. a 2-a)

plan 
front 
tron cu machete și 

ale propagandei 
co-

Dorin GilEȚA

o datorie a tuturor oamenilor muncii

■

I.U.M.P.

(Continuare în pag. a 2-a)

Convorbire consemnată 
de Mircea BUJORESCU

și 
ex- 

e-

în bi- 
veghe,

pe buzunarul
Am întreprins 

pe două planuri 
consum u- 

și în-

se' va

de 
„disciplina

Astăzi are Ioc la Petro
șani faza municipală a 
concursului propagandei 
audio-vizuale, gazetelor 
de perete, a caricaturii și 
epigramei. Participă co
lectivele clasificate pe pri
mele 3 locuri la fazele o- 
ră.șenești ale concursului, 
desfășurate zilele trecute 
în toate orașele Văii Jiu
lui.

în cadrul fazelor oră
șenești au fost amenajate 
expoziții 
panouri 
vizuale, cu mape și 
lecții cu edițiile gazetelor 
de perete; s-au prezentat

Gli. SP1NU

La l.U.M. Petroșani, ca în întreaga noastră eco
nomie națională, se depun eforturi stăruitoare și se 
întreprind măsuri ferme în vederea reducerii con
sumurilor energetice, eliminării tuturor formelor 
de risipă și încadrării în consumurile repartizate 
și puterile aprobate. Deoarece întreprinderea este o 
mare consumatoare de energie, și datorită întîrzie- 
rii unor lucrări de modernizare a proceselor teh
nologice energointensive, programul dc măsuri este 
pe cit de cuprinzător pe atît de concret, pînă la ul
timul amănunt. Pentru a afla detalii ne-am adresat 
tovarășului sing. Hegyi Zoltan, responsabilul com
partimentului energetic al

— în cadrul întreprin
derii noastre a intrat în 
limbajul curent al mun
citorilor, inginerilor 
tehnicienilor o nouă 
presie — „disciplina 
nergetică“.

— Ce se înțelege, 
fapt, prin 
energetică ?“.
— Flecare om trebuie 

să știe că un utilaj func-

ționcază 
tuturor.
măsuri
— reducerea 
rilor tehnologice 
tronarea unui climat de 
responsabilitate în gos
podărirea judicioasă a 
energiei in locurile mai 
puțin productive, 
rouri, locuri de 
holuri, magazii.

în pil mul rînd.

(uria^energîe:
evita cu desăvîr.șire func
ționarea în 
capacitate a 
unelte și 
Vom urmări 
tilajele 
la capacitatea 
și să 
logiile 
bilite.
tați,

gol sau sub 
mașinilor- 

instalațiilor. 
ca toate u- 

să fie încărcate 
nominală 

se respecte tehno- 
de fabricație sta- 

O serie de activi- 
ca aprovizionarea, 

sortarea, depozitarea pro
duselor finite, care ne
cesită utilizarea mași
nilor de ridicat și trans
portat, funcționarea stan
durilor de încărcare, în
cercarea motoarelor re

bobinate se vor efectua 
numai în afara orelor de 
vîrf de sarcină (9—17, 
22—7). De asemenea, vom 
organiza în așa fel acti
vitatea îneît revizia și 
repararea utilajelor mari 
consumatoare de ener
gie să se execute, cu pre
cădere, în orele de vîrf 
de sarcină. Pentru redu
cerea considerabilă a con
sumurilor de energic s-a

« 
I
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Prestigioasă contribuție 
la promovarea automatizării în minerit

Producții suplimentare
(Urmare din pagina I)

Apariția în cadrul E- 
diturii didactice și pe
dagogice a lucrării „Au
tomatizări în industria 
minieră**, elaborată de 
conf. dr. ing. Emil 
Pop, constituie un eve
niment editorial impor
tant care aduce o contri
buție valoroasă la pro
movarea celor mai noi 
cuceriri ale științei și 
tehnicii în minerit.

Avînd permanent în a- 
tenție hotărîrile Congre
sului al XII-lea, indica
țiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, privind dez
voltarea și valorificarea 
bazei proprii de mate
rii prime, introducerea ă 
noi tehnologii, a mecani
zării, automatizării și ci- 
bernetizării producției, 
care să permită reduce
rea accentuată a consu
murilor, materiale și e-

nergetice, autorul a de
pus o activitate intensă 
pentru ca în lucrarea re
cent apărută să se regă
sească cele mai moder
ne sisteme de automa
tizare, precum și noile 
direcții de cercetare 
fundamentate pe teoria 
sistemelor, a circuite
lor electronice, pe teh- 
ni a circuitelor integra
te logice și numerice, a 
microprocesoarelor șl ro
boților industriali.

Sintetizînd o bogată ex
periență în acest do
meniu, beneficiind de o 
înaltă pregătire profesi
onală și de sprijin din 
partea conducerii Insti
tutului de mine Petro
șani, autorul a reușit să 
elaboreze și să pună la 
îndemlna cadrelor teh- 
nico-inginerești din in
dustria minieră, a studen
ților, o carte de valoare 
care va contribui in 
mare măsură la pătrun
derea mai decisă a auto
matizării în mine, re- 
voluționînd astfel mo
dul de gîndire și acțiune, 
în alegerea strategiilor 
de automatizare și infor
matizare a proceselor 
miniere.

Lucrarea de înaltă ți
nută științifică conține 
un bogat material docu

mentar expus în mod 
comparativ privind sta
diul actual și de pers
pectivă al automatizării 
proceselor miniere, con- 
ținînd o serie de idei 
noi, valoroase, privind 
modalitățile de realiza
re a automatizării ma
șinilor, instalațiilor șl 
proceselor miniere.

Lucrarea este organi
zată în 11 capitole, con- 
ținînd 355 de pagini și 
238 de figuri, fiind struc
turată în două părți ; 
prima parte tratează 
problematica teoretică 
de analiză și sinteză a 
sistemelor automate. Iar 
a doua de aplicare con
cretă în minerit a aces
tor rezultate. Lucrarea 
are un caracter unitar 
prin modul în care sînt 
expuse capitolele, ana
litic prin tratarea șl mo
delarea matematică a fe
nomenelor, utilizînd me
todele puternice ale te
oriei sistemelor, conține 
capitole moderne șl de 
actualitate, ca de exem
plu : sisteme automate 
neliniare, sisteme auto
mate optimale, sisteme 
automate discrete (logice, 
numerice, de comutație 
statică, circuite integra
te). Expune principiile 
de automatizare a pro

ceselor miniere și de a- 
legere a strategiei de au
tomatizare, propune sis
teme moderne cu micro
procesoare pentru auto
matizare în logică pro
gramată, tratează pro
blema automatizării în 
abataje, stadiul actual și 
perspectivele automati
zării transportului pe 
orizontală și a instalați
ilor de extracție cît și 
noile sisteme electroni
ce cu circuite integrate 
de automatizare a pro
cesului de evacuare a a- 
pelor.

Cu toate dificultățile 
ridicate de complexita
tea problematicii auto
matizărilor în minerit, 
autorul reușește o pre
zentare sintetică, clară și 
unitară, de un real sprijin 
pentru specialiști, cerce
tători și prolectanți, 
pentru studenți.

Iată de ce consider că 
recenta publicare a lu
crării „Automatizări în 
Industria minieră" ela
borată de conf. dr. ing. 
Emil Pop este o reușită 
editorială de prestigiu 
venind în sprijinul spe
cialiștilor din industria 
minieră a Văii Jiului.

Ing. Titus COSTACHE, 
director al I.M. Lupeni

le re- 
Jiului, 
colec- 
stră-

1
II
II
I
I

I 
I

Secția de stîlpi hi
draulici din Vulcan es
te una dintre unitățile 
economice ale munici
piului nostru caro li
vrează o largă găină de 
susțineri miniere pen
tru echiparea abataje
lor subterane. In ima
gine, rectificatorul loan 
Slvsariuc, unul dintre 
tinerii meseriași mult 
apreciați pentru calita
tea lucrărilor efectuate.

Foto: Șt. NEMECSEKI 

Concursul propagandei 
audio-vizuale

(Urmare din pag. I)

diapozitive și scurtmetra- 
je realizate de cineclu- 
buri. Tot cu acest prilej 
s-au dezbătut rezultatele 
obținute în cursul anului 
1983 privind îmbogățirea 
conținutului, diversificarea 
formelor, și sporirea for
ței de înrîurire a propa
gandei vizuale, a activită
ții gazetelor de perete ale 
comitetelor de partid, a 
gazetelor „Faptul zilei",

„Tineretul și producția" 
și cele satirice, ale gaze
telor de perete din școli. 
Totodată s-a evaluat acti
vitatea cabinetelor de in
formare șl documentare 
din unitățile economice, 
precum și a cabinetelor de 
științe sociale din școli, 
a colectivelor stațiilor de 
radioamplificare.

Consfătuirea de azi, la 
nivel municipal, va prile
jui un amplu dialog cu ca
racter de schimb de expe
riență pe tema perfecțio
nării propagandei audio
vizuale pentru a-și înde

plini cu succes menirea în 
mobilizarea oamenilor
muncii la înfăptuirea sar
cinilor economico-sociale 
ale anului 1984.

In raionul cămăși din 
eadrul complexului 

„Jiul** din Petroșani se 
poate satisface orice 
preferință.

re puternică a producti
vității muncii**.

Aceste adevăruri 
găsim în Valea 
unde majoritatea 
tivelor miniere se
duiesc din răsputeri, de
pun eforturi stăruitoare 
pentru aplicarea în prac
tică a complexului pro
gram de mecanizare, pen
tru folosirea intensivă și 
extensivă a dotării la 
cel mai înalt nivel teh
nic mondial, pentru creș
terea productivității
muncii și sporirea, pe a- 
ceastă cale, a 
ei de cărbune 
Realizările 
de unele 
miniere, sectoare șl for
mații de lucru care au 
în dotare utilaje moder
ne de mare complexi
tate șl productivitate 
confirmă pe deplin jus
tețea orientărilor și indi
cațiilor date de conduce
rea de partid și de stat, 
personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al parti
dului nostru.

Cu toate acestea încă 
mal sînt întreprinderi 
miniere, care prin reali
zările obținute demons
trează că nivelul preocu
părilor pentru folosirea 
eficientă a tehnicii din 
dotare este sub posibili
tățile create, sub nivelul 
exigențelor impuse, al e- 
forturilor depuse pentru 
procurarea, asimilarea 

și fabricarea acestora. 
Altfel cum se poate ex
plica faptul că la nivelul 
C.M.V.J. rezultatele în-

producți- 
extras. 

înregistrate 
întreprinderi

(Urmare din pag. I)

introdus un sistem ri
guros de aplicare a teh
nologiilor de fabricație 
stabilite, în toate sectoa
rele de activitate, cu ac
cent deosebit la secțiile 
mari consumatoare (tur
nătorii, prelucrări me
canice, construcții me
talice, tratamente ter
mice ș.a.). Procesul de 
producție pe secții și a- 
teliere este organizat în 
așa fel îneît încărcarea 
utilajelor să fie prepon
derentă în schimburile 
III și I, iar în schimbul 
II să funcționeze numai 
utilajele de necesitate 
deosebită.

— Am înțeles că este 
vorba și despre măsuri

I ■
I 
L

de aproape
(M.B.)

25 de ori ! cadrul Casei de cultură 
din Petroșani. (M.B.)

MILIONARII". De
| conducerea A.U.T.L.

troșani sîntem informați
4 că doi conducători auto, 

i Petru 
au
de 

din 
mi-

-S va UOl IVHUUCclWl
8 Ion Florănescu și 
• Varga, afl circulat 
Itobuzele, pe 

transport în
T
I lion d«
! înseam
I mîntuli

Varga, au circulat cu 
traseele 
comun

Valea Jiului, peste 1 
lion de kilometri. Aceasta 
înseamnă înconjurul pă- 
mîntului, pe la ecuator,

recentul 
și mu- 
vîrstei 

de Co- 
: cul- 
socialis- 

tă GJrj, desfășurat la Tîr- 
gu Jiu în zilele de 9—11 
decembrie, interpretul de 
muzică folk Virgil Stra- 
tulat a obținut premiul I. 
Este al treilea premiu ob
ținut în acest an de ele
vul Liceului industrial din 
Petrila, care activează în

PREMIU, 
festival de 
zică tînără 
de aur", organizat 
mitetul județean de 
tură și educație

La 
poezie

„Imn

TEATRU. Astăzi Teatrul 
de stat „Valea Jiului" 

din Petroșani prezintă, în 
sala clubului sindicatelor 
din Vulcan, două repre
zentații (orele 13 șl 16) cu 
spectacolul „Ionuț și ex- 
tratereștrii". (T.S.)

cul- 
casei

UNIVERSITATEA 
tural-științifică a 
de cultură programează 
pentru astăzi, ora 12, o 
dezbatere la mina Dîlja 
pe tema „Metoda de ex-

1 
I 
I 
I I

re-gistrate sînt sub pre
vederile de plan stabili
te ? Cum pot fi iustifi- 
cate productivitățile 
zute obținute în 
bataje dotate cu 
xe mecanizate, 
tivitățl care se 
uneori, mult sub 
alizate în abatajele 
susținere clasică ?

Tovarășul Nicol 
Ceaușescu, secretarul 
neral al partidului, 
centua în cuvîntarea 
tită la Plenara C.C. 
P.C.R. din 15 noiembrie, 
referindu-se la dotarea 
cu mașini de mare teh
nicitate : „Am investit
mult, am luat și credite 
pentru aceasta; acum 
este necesar să producem 
la un nivel calitativ și 
tehnic cel puțin egal cu 
ceea ce se realizează pe 
plan mondial**.

începînd cu numărul 
viitor al ziarului nostru 
vom publica, prin acțiu
nea organizată la I.M. 
Livezeni, modul în care 
sînt folosite utilajele 
din dotarea întreprinderii, 
preocupările și rezultate
le obținute. Am a-
les întreprinderea mi
nieră Livezeni pentru 
că, după numărul utila
jelor aflate în dotare, este 
una dintre cele mai me
canizate mine ale Văii 
Jiului, dacă nu cea mal 
mecanizată. Deci, de mîl- 
ne o brigadă de reporteri 
a ziarului nostru va fi în 
POST FIX LA I.M. LI
VEZENI. Tema — 
FOLOSIREA EFICIEN
TA A DOTĂRII TEH- I 

NICE. j

scă- 
unele a- 
comple- 
produc- 

situează, 
cele re- 

cu

a e 
ge- 
ac- 

ros- 
al
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Respectarea
DISCIPLINEI ENERGETICE 

o datorie a tuturor
strict organizatorice, 

gospodărești.
— Și în acest sens vom 

reuși să obținem econo
mii. S-a trecut la redu
cerea iluminatului cu 50 
la sută în hale de pro
ducție și mai ales în bi
rouri administrativ-gos- 
podărești. Curățirea gea
murilor șl luminatoare
lor, în vederea folosirii 
cît mai eficiente a ilu
minatului natural, inter
zicerea utilizării apa

ratelor electrocasnice, 
secționarea iluminatului 
la locurile înguste, cu 
personal redus, comple
tează gama măsurilor 
deja întreprinse. In a- 
cest sens, s-a trecut la 
achiziționarea unul nu
măr de 300 bucăți lămpi 
cu articulație. La vestiare 
s-a reactualizat progra
mul de iluminat, iar în
călzirea birourilor ad
ministrative în schimburi
le II și III a fost oprită.

Alte măsuri organizatori
ce, ca achiziționarea de 
baterii de acumulatoare 
pentru mijloacele de 
transport, încărcarea e- 
lectrocarelor numai în 
afara orelor de vîrf, 
completează complexul 
de preocupări din cadrul 
întreprinderii noastre. 
Vom căuta să asigurăm 
personal de supraveghe
re în schimburile II și 
III, care va avea și atri
buții de dispecer ener
getic, intervenind ori de 
cite ori este nevoie pen
tru încadrarea în con
sumurile programate, 
pentru respectarea stric
tă a „disciplinei ener
getice" care s-a intronat 
la I.U.M.P.

ploatare cu abataj frontal 
cu susținere individuală 
și pușcare". (I.D.)

„OBICEIURILE DE IAR
NA, adînc înrădăcinate în 
viața poporului nostru" 

este tema dezbaterii pe 
care o organizează casa de 
cultură astăzi, ora 
colaborare cu 
nerală nr. 5.

lectricienl și lăcătuși care 
lucrează la combinele de 
înaintare. Acest curs, de 

3 luni, face parte din 
programul stabilit în ve
derea calificării și polica
lificării oamenilor muncii 
din întreprindere. (T.S.)

17, în
Școala ge-

(1.0.)

POLICALI- 
I.M, Dîl- 

în

CURS DE
FICARE. La 
ja a început 
această săptămînă un curs 
de policalificare pentru e-

POMI DE IARNA. înce
pînd de astăzi unitățile 
C.P.V.I.L.F. din Valea 
Jiului preiau de la ocoa
lele silvice Lupeni 
troșani șl pun în 
3200 brazi pentru 
de iarnă. (T.Ț.)

EXPOZIȚIE DE CAR- | 
TE. Astăzi, 15 decembrie, I 
la biblioteca municipală I 
din Petroșani va avea loc I 
vernisajul unei expoziții ■ 
de carte. Expoziția este ’ 
dedicată aniversării Repu- I 
blicii avînd tema „Repu- • 
blicii, un nume de legem | 
dă — România". (V.S.) „

și Pe- 
vînzare 

pomul

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPĂTARU
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Statornicie în frontul abatajelor

Colectivitate • Individ — Coiecti
a.

In fața întrajutorării minerești 
„rezistă4* nici o greutatenu

mai mulți ani, bri
de frontaliști con- 
de minerul Simion 
din sectorul II o- 
un loc de cinste

De 
gada 
dusă 
Rusu 
cupă
pe lista formațiilor frun
tașe ale minei Lupeni. 
Pe anul trecut, bunăoa
ră, brigada s-a clasat 
pe locul III în întrecerea 
brigăzilor din marile 
frontale ale minei, 6e- 
condînd formațiile de e- 
lită, din abatajele meca
nizate. ale lui Constan
tin Popa șl Mat rus Las- 
lo. De la începutul a- 
cestui an, din abataiul 
frontal al bngăzli lui Si
mion Rusu a fost extrasă 
o producție suplimenta
ră de peste 3000 tone de 
cărbune, rod al consec
venței, al eforturilor con
vergente ale componen- 
ților brigăzii de a munci 
cu rîvnă, cu compe
tență și cu pasiune pen
tru lucrul bine făcut

Abatajul frontal al bri
găzii este asigurat cu sus
ținere Individuală, iar 
tăierea se ' execută cu 
combina. Abatajul, lung 
de 100 de metri, exploa
tează pe o înclinare de 
30—35 de grăde, cu nu
meroase sărituri și lnter- 
calații. în pofida condi
țiilor geotectonice defa
vorabile brigada reali
zează lunar avansări de 
peste 20 de metri, pro
ductivități cu cîte 1—1,5

tone pe post superioare 
prevederilor și, pe a- 
ceastă bază, depășiri, de
și nu senzaționale, 
constante, deci, i 
mai meritorii.

— Cu înclinare, sări
turi, intercalați!... Deci, • 
destul de greu pentru 
menținerea ritmului a- 
bataju'ui ’ îl întrebăm 
pe brigadier.

— Dacă-i greu 71 Dar 
de ce să fie greu 71 —

dar 
cu atft

mațll, echipe bine înche
gate, omogene. Atft ca 
pricepere, experiență, cît 
și ca spirit de ordine și 
răspundere pentru soarta 
planului și a abatajului. 
Pe fiecare metru de 
frontal susținerea indi
viduală pretinde respec
tarea strictă a monogra
fiei de armare; în fieca
re schimb combina, ca și 
transportoarele, trebuie 
să funcționeze lreproșa-

BARBAȚI CARE ONOREAZĂ 
TITLUL DE MINER

răspunde intrigat de în
trebare. Acela nu-i mi
ner care nu se menține 
și la greu. Desigur, 
mină, sînt și 
batajul nu e 
Dar, în fața 
rii minerești, 
derii lucrului 
nu rezistă nici o 
te...

Răspunsul pare 
tic, da; exprimă 
litate simplă, o manieră 
onestă, muncitorească de 
a concepe și practica 
meseria de miner — ma
nieră impusă de princi
piile de conduită a șe
fului de brigadă Simion 
Rusu. Unul dintre aces
te principii înseamnă că 
pe fiecare schimb, pe 
fiecare hotar al frontalu
lui trebuie să existe for-

în 
greutăți, a- 
bal mascat, 
întrajutoră- 
a răspun- 
bine făcut 

greuta-

pate-
o rea-

bil. Pentru aceasta, pe 
fiecare schimb sculele și 
piesele de schimb trebu
ie judicios gospodărite. 
Gr, toate acestea depind 
de oameni. Fiecare mi
ner stăpînește combina, 
știe să stringă un șurub 
la transportor, tot așa 
cum fiecare electrolăcă- 
tuș poate să lucreze 
foarte bine la armare șl 
podi re. Pentru acest e- 
chilibru de forțe și com
petențe pe fiecare schimb 
și pe tot frontul inter
vine spiritul de organi
zate al brigadierului, is
cusința lui de a pune 
fiecare om la locul 
trivit; bunăoară, să 
partizeze un tfnăr 
încadrat lîngă un 
cu experiență, să

re fiecare schimb cu mi
neri sau electrolăcătuși 
policalificațl și, desigur, 
să aibă în atenție ca a- 
tît între schimburi, cît 
și între echipe, oamenii 
să se ajute reciproc, să-și 
concentreze atenția aco
lo unde abatajul, tehno
logia de lucru au 
multă nevoie. Mai 
un principiu 
rul: în zona 
lui unde se iscă 
mari dificultăți 
za presiunii sau 
rii stratului să fie 
zent el, personal.

— Vă spun un secret; 
țin mult să mă salute 
ortacii... de la distanță. 
Adică, să mă respecte, 
să albă încredere. Dar, 
pentru aceasta brigada 
trebuie să aibă rezultate, 
iar brigadierul să fie ca
pabil să organizeze mun
ca, să mențină ambiția 
ortacilor pentru rezulta
te de 
bucur 
coastă 
mai a 
de schimb Cernenco, Pe- 
treuș șl Bozianu, a mi
nerilor Mihai Kasza, Pe
tru Seceră, Martin Kiraly, 
Nicolae Ouatu șl a corn- 
bainlerilor Franclsc Ser
va, Toader Someșan, Ni
colae Dinicu, de fapt a 
întregii brigăzi...'

mai 
are 

brigadie- 
abataju- 
cele mai 
din cau- 
a săritu- 

pre-

excepțle... Și mă 
că într-adevăr, a- 
ambiție nu e nu

mea, d și a șefilor ",

■

în primele zile ale a- 
cestei luni, gazeta „Sărbă
toritul săptămînii" din sa
la de apel a I.M. Lonea 
consemna numele mine
rului șef de schimb Nico- 
late Șutacu. La 1 decem
brie acest vrednic miner 
s-a despărțit de ortacii din 
brigada de frontaliști con
dusă de Marin 
din sectorul 
pensie.

Munca și 
lor aproape 
chime în minerit, i 
tatea îndelungată — 
anul 1967 încoace — 
miner șef de schimb, 
bitatea profesională și 
gostea de meseria 
tească consacrată scoaterii 
cărbunelui, constituie date 
șl fapte capabile să dea 
conturul unei bogate fișe 
biografice. Venit în anul 
1957, s-a încadrat de tfnăr 
la Lonea. Aici și-a înte
meiat familie, iar în mun
că a urcat una după alta 
treptele împlinirii profe
sionale. Un fapt deosebit 
merită subliniat: stator
nicia lui Nicolae Șutacu în 
același colectiv de muncă; 
la sectorul III și-îr început 
activitatea și tot aicr și-a 
tncheiat-o. după aproape 
27 de ani. Și încă o fațe
tă a statorniciei acestui 
vrednic miner: toți acești 
îndelungați ani de muncă 
și i-a petrecut numai 
frontul abatajelor.

Deținătorul acestei 
marcabile fișe biografice 
a statorniciei minerești ni 
se destăinuia : „Mi-a plă
cut să muncesc la cărbu
ne, în abataj, să fiu, con

Bejleagă, 
III, plecînd în

experiența ce- 
27 de ani ve- 

activi- 
din 
de 

pro- 
dra- 

bărbă-

în

re-

slderat om de bază, în li
nia întîi a producției. Nu 
am ocolit greul muncii, Iar 
bătăturile din palme mi-au 
fost răsplătite cu cîștiguri 
bune, cu satisfacții" Poa
te de aceea Nicolae Șuta- } 
cu i-a îndemnat tot timpul ) 
pe mai tinerii săi ortaci 1 
nou încadrați să se stabi- \ 
lească în colectivul secto- ! 
rului III, i-a îndrumat spre ' 
școala de calificare, iar In ' 
abataj i-a sprijinit să des- ( 
lușească tainele 
de 
ca 
III 
In 
moderne de extragere me- ! 
canizată a cărbunelui /
sînt multe, de învățat. I

Pentru a înfățișa citite- j 
rilor imaginea și mal ■ 
completă a prezenței sta
tornice a numelui Șutacu în ' 
mineritul Văii Jiului, mal 1 
trebuie să adăugăm la lin- / 
durile de mai sus faptul 
că fiica cea mare a mi
nerului șef de schimb de 
curînd 
giner l 
la, că fiica mijlocie li pă
șește pe urme fiind ’ stu
dentă ' 
ingineri topogțafi, că- me
zinul familiei, acum elev 
în ultima clasă a școlii | 
generale își îndreaptă gîn- 
dul de viitor spre liceul I 
industrial, spre minerit, 
pentru a purta mai de- 
parte meseria tatălui său. 1 
Rădăcini adînci ale conți- . 
nuității meseriei, rădăcini I 
ancorate, statornic în fa
milia unui miner ce și-a j 
legat destinul de mină. i

I. BĂLAN i

meseriei 
miner. Adevărul este 
în abatajele sectorului 
— unde s-au introdus 
ultimii ani tehnologii

! pensionat este in- 
miner la I.M. Petri-

în anul II 1® sub»

-

i 
f

Condei

acestui

po- 
re- 

nou 
miner 
asigu-

fiică (in ima- 
Kovacs și E- 

sînt două 
cu care co-

Ioan DUBEK

Cînd glasul conștiinței vibrează intens
Vul-
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Anchetă socială
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<■

social 
care

spargeri 
Vulcan.

jumătate, 
de multă, 
spre școa-

ani și 
uitat 

drumul

ani 
de 

îm- 
ale

i șl 
din afa-

interogato-
re-

celor trei 
furați au 

redobîndiți,
matrapazlîcurllor

s-o aibă 
care sînt la datorie, 
hoții. Instinctul acela 
omenie m-a îndemnat 
ajut organele de mi-

încredințat 
de a trans- 

cuvintul 
33 de

auzit fe- 
reconsti- 
Grigore 

pri-

de aur
Trec anii în zbor, vor

ba poetului, și abia la 
sorocul despărțirii de or
taci, cînd vine bineme
ritata vreme a odihnei, 
încerci satisfacția bilan
țului. Dumitru Crișan, 

'rcea-baci, colegul nos- 
de condei, a avut o 

tinerețe zbuciumată, mar
cată de apocalipsul celei 
de a doua conflagrații 
mondiale, ca soldat al 
păcii a salutat de pe înăl
țimile Tatrei zorii noi ai 
patriei noastre. După ani 
vrednici de mină la Pe
trila, ca lăcătuș mecanic, 
partidul i-a 
înalta misiune 
mite în scris 
său, aproape 
de continuă dăruire 
Cronicar neostoit al 
plinirilor socialiste 
Văii, au ctitorit un destin 
exemplar al comunistu
lui de omenie. Celor ti
neri le-a fost dascăl in
tr-ale gazetăriei și vieții; 
ziarul „Steagul roșu" i-a 
fost răboj de satisfacții 
profesionale; talentul, 
migala, modestia și mo
rala hîtră au încununat 
o biografie luminoasă, 
dăltuită cotidian în Agora 
minerilor.

Astăzi, în ultima sa zi 
de muncă în redacția 
darului unde a muncit 
13 de ani (din cei 40 ai 
darului), baci Crișan nu 
;e desparte de fapt de 
jrtaci și de condei. Dim- . 
potrivă, rămîne gazetar 
Xjmunist, fiindcă nu re
tribuția, ci conștiința este 
st-lonul de prețuire al 
icestei nobile profesii. A- 
indar, nu baston de pen- 
lionar îi dorim, ci con- 
lei de aur tinereții cro- 
îicarului.

REDACȚIA
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Mama și fiica 
fruntașele colectivului

Una dintre muncitoa
rele care și-au 
contribuția la 
mers al fluxului 
ductiv, la formarea 
calificarea tinerelor 
meseria de tricotor, 
versificarea gamei 
produse și ridicarea 
lității acestora, încă 
la începuturile <_ .1.
Vi 
și comunista Eliza 
vacs. Exemplu în 
și muncă, 
se menține an de 
primele locui i în 
oerea socialistă.

La începutul 
an. alături de Eliza Ko-

adus 
bunul 

p ro
și 
în 

di- 
de 
ca
de 

activită- 
întreprinderii, a fost 

Ko- 
viață 

Eliza Kovacs 
an pe 
între-

vacs și-a început activi
tatea, la același loc de 
muncă, și fiica ei, Eliza 
Duroți. Dînd dovadă de 
aceeași responsabilitate 
în muncă, la fel, ca ma
ma ei, Eliza Duroți se 
numără în prezent prin
tre tinerele muncitoare 
capabile să lucreze în 
orice punct al fluxului 
tehnologic de confecții.

Mamă și 
gine) Eliza 
liza Duroți 
muncitoare 
lectivul întreprinderii de 
tricotaje Petroșani s 
mîndrește.

Șt. NEMECSEK

Marți dimineața, in ju
rul orei 11, în piața a- 
groalimentară din Pe
troșani, o femeie venită 
după cumpărături a în
ceput să strige că i s-a 
furat portmoneul cu 
bani. Vizați în postură 
de infractori erau trei 
minori din Vulcan care 
au încercat să dispară 
sub privirile nepăsătoare 
ale celor din jur. Trei 
cetățeni au pornit în ur
mărirea lor. Urmărire 
soldată cu succes. La mi
liție s-a descoperit că 
cei trei mici infractori îm
preună cu alți complici 
operaseră în Vulcan 
în alte localități 
ra județului.

— Am patru 
în Gorj, trei în 
Am furat portmonee îm
preună cu Beurean — 
odată 1300 de lei, altăda
tă 400. cu Carol Pop — 
1200 lei, cu alt băiat — 
5000, recunoaște Daniel

Victor Fulfuc, în vîrstă 
de 15 
care a 
vreme 
lă.

La primul 
riu, Marin Beurean 
cunoaște cinci infracțiuni, 
dar suita lor pare să fie 
mult mai lungă, „colegul" 
său Florin Rădună în
cearcă un alibiu stîngaci, 
ba că e elev, ba că lu
crează la răcoritoare în 
Livezeni. Beurean și Ră
dună provin din familii 
dezorganizate, lipsa de 
educație se face simțită 
și în familia Fulfuc, de
vreme ce copii 
și aproape 16 
flă în postură 
viști notorii, 
însă intervenției 
te a 
banii 
pede 
capăt 
comise de banda micilor 
hoți de buzunare și auto-

ri de spargeri din 
can.

Cine sînt cei trei 
țeni care au oferit 
devărată lecție de 
portare civică 7 
Vasiliu, miner la 
Petrila, sectorul IV

cetă- 
o a- 
com- 

Nicolae 
I.M.

în

între 13 
ani se a- 
de recidi- 
Mulțumită 

promp- 
bărbați, 
fost re- 
s-a pus

brigada lui Vasile Aio- 
nesei, Gheorghe Lupu, 
tehnician pe șantierul hi
drocentralei de la Rîul 
Mare — Retezat, venit 
în delegație la Petroșani 
și Valerlu Căldăraru, 
meșteșugar particular.

— Cînd am 
meia strigînd, 
tuie minerul
Vasiliu întîmplarea, 
mul gînd care mi-a tre
cut prin minte era că

hoții nu au ce căuta prin
tre noi. Pentru bani se 
muncește cu greu, satis
facția merită 
cei 
nu 
de 
să 
iiție.

— în jurul femeii, îl 
continuă tehnicianul
Gheorghe Lupu, se strîn- 
sese o rhulțime de cu
rioși care nu schițau nici 
măcar un gest de ajuto
rare. Ba chiar pe mulți 
ii distra situația. ' Cît îi 
privește pe hoți, mă mi
ră faptul că mai există 
copii nesupravegheați de 
părinți și școală. Fiindcă, 
numai iresponsabilita
tea educatorilor aflați 
doar la 15 km de Petro
șani, a făcut ca trei co
pii de vîrsta școlii să 
comită grave abateri an
tisociale.

Intre timp, femeia feri
cită că a reintrat în po
sesia banilor (aproape 
2500' lei), a încercat 
ofere o recompensă 
lor trei bărbați.

— Ce am făcut noi 
are. răsplată în bani 
răspund cel trei.

E glasul conștiinței 
re trebuie să vibreze 
opinia publică, ori 
cîte ori climatul 
este poluat de cei 
încalcă legile țării. Ast
fel trebuie să se com
porte fiecare cetățean, să 
vină în ajutorul organe
lor însărcinate ’ cu' ordi
nea, să preîntfmplne 
chiar încercările unora 
de a atenta la sistemul 
de norme și cutume so
ciale, de a nesbcoti cli
matul socialist de des
fășurare a vieții noastre.

Andrei APOSTOL
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Plenara Consiliului Național al F.D.U.S.
(Urmare din pag. D

pcrioară a materiilor pri
me și materialelor în pe
rioada 1983—1935 și pinii 
în 1990;

6. Proiectul Programului 
privind aplicarea măsuri
lor de autoconducere și 
autoaprovizionare pentru 
asigurarea unei bune apro
vizionări a populației cu 
produse agroalimentare și 
bunuri industriale de con
sum pe perioada 1 octom
brie 1983 — 30 septembrie 
1984;

7. Informare privind 
preocuparea consiliilor 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste pentru 
ridicarea calității și creș
terea eficienței controlului 
exercitat de către oamenii 
muncii.

în numele organizațiilor 
și categoriilor sociale pe 
care la reprezintă, partici- 
panți1. la dezbateri au dat, 
în unanimitate, o înaltă a- 
nrecîcre contribuițel de
terminante a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ela
borarea și definitivarea 
documentelor supuse dez
baterii, care asigură dez
voltarea neîntreruptă, echi
librată a economiei socia
liste românești în anul
1984 și, pe această bază,
ridicarea continuă a nive
lului de viață și civilizație 
al întregului nostru popor. 
tExprimînd totala adeziu

ne la prevederile înscrise 

în plan și în programele 
speciale, vorbitorii au ară
tat că acestea sint în de
plină concordanță cu hotă
rârile Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale 
ale partidului și asigură 
edificarea societății socia
liste multilateral dezvolta- 
tate în patria noastră. în 
același timp, ei au subli
niat că prevederile acestor 
documente creează condiții 
optime pentru valorifica
rea superioară, eficientă a 
resurselor de materii prime 
și energetice, accentuarea 
caracterului intensiv al ac
tivității economice, valori
ficarea superioară a tutu
ror resurselor materiale și 
umane de care dispune pa
tria noastră, creșterea ne
întreruptă a eficienței eco
nomice, a venitului națio
nal, condiție fundamentală 
a sporirii necontenite a 
bunăstării întregului nos
tru popor. Cei care au luat 
cuvântul au evidențiat im
portanța pe care o repre
zintă pentru progresul ge
neral al țării aplicarea 
fermă a principiilor noului 
mecanism economico-fi- 
nanciar, ale autoconducerii 
și autogestiunii în fiecare 
unitate, în toate localități
le și județele patribi.

Vorbitorii au analizat cu 
responsabilitate și exigen
ță activitatea economică 
desfășurată în anul care se 
încheie și au pus în . evi
dență sarcinile mobiliza

toare rare revin oamenilor 
munci. în următorul an 
al cincinalului. S-a arătat 
că organizațiile F.D.U.S. — 
care, prin componenta lui, 
reprezintă toate forțele so
ciale și politice ale țării 
— și-au adus o importantă 
contribuție la mobilizarea 
celor ce muncesc pentru 
îndeplinirea sarcinilor eco
nomice, a angajamentelor 
luate in întrecerea socia
listă. în spiritul exigențe
lor sporite pe care condu
cerea partidului și statului 
le pune în fața întregii 
activități cconomico-socia- 
le, vorbitorii au scos în 
relief deficiențele care se 
mai manifestă în munca 
organelor și organizațiilor 
F.D.U.S., în mobilizarea 
maselor largi pentru uti
lizarea cit mai eficientă 
a forței de muncă, respec
tarea ordinii și disciplinei, 
păstrarea și gospodărirea 
avutului obștesc, în exer
citarea pe baza legislației 
socialiste a unui exigent 
control muncitoresc.

Participanții la dezbateri 
s-au angajat să acționeze 
cu toată energia pentru ca 
organele și organizațiile pe 
care le reprezintă să con
tribuie — prin toate for
mele și modalitățile de 
participare democratică a 
clasei muncitoare, a țărăni
mii și intelectualității, a 
tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționa
litate — la creșterea mai 

accentuată a productivită
ții muncii, a calității și 
competitivității produselor 
românești, a exportului, la 
economisirea și folosirea 
rațională a energiei elec
trice, la recuperarea și re- 
folosirea materialelor, sub- 
ansamblelor și pieselor, la 
reducerea substanțială a 
consumului de materii pri
me, materiale și combusti
bili, la diminuarea continuă 
a importurilor, la punerea 
cit mai deplină în valoare 
a potențialului de care dis
pune economia noastră na
țională. Pornind de la fap
tul că prevederile cuprin
și' în docuinente sînt liotă- 
rîtoarc pentru progresul 
general al patriei, cei care 
au luat cuvîntui s-au anga
jat să mobilizeze pe toți 
membrii Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te pentru folosirea inte
grală a mașinilor și insta
lațiilor, a timpului de lu
cru, pentru întărirea ordi
nii și disciplinei în mun
că, pentru îndeplinirea zi 
de zi și la un nivel supe
rior a sarcinilor, pentru 
realizarea integrală, la 
toți indicatorii, a planului 
pe 1984. A fost exprimată 
hotărârea d .• a se acționa 
cu fermitate pentru înfăp
tuirea revoluției agrare, 
realizarea unei agriculturi 
moderne, de înaltă produc
tivitate, asigurîndu-se pe 
această cale toate condiți
ile pentru realizarea inte

grală a Programului de 
autoaprovizionare, pentru 
asigilrarea unei bune apro
vizionări a populației.

Cei care au luat cuvîn
tui au subliniat hotărârea 
fermă a tuturor celor ce 
muncesc de a întîmpina 
cu realizări tot mai mari 
în toate domeniile de ac
tivitate cele două eveni
mente de seamă din viața 
țării : a 40-a aniversare a 
revoluției de eliberare so
cială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, de 
la 23 August și cel de-al 
XlII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român. 

Vorbitorii au dat o înal
tă apreciere contribuției 
hotărâtoare a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la ela
borarea și traducerea in 
viață a politiciț externe de 
pace și colaborare a țării 
noastre, inițiativelor și 
acțiunilor întreprinse de 
șeful statului nostru pen
tru oprirea instalării de 
noi rachete cu rază medie 
de acțiune, retragerea și 
distrugerea celor existente, 
pentru transformarea Eu
ropei într-un continent e- 
liberat de arme nucleare, 
pentru stoparea cursei înar
mărilor și trecerea la de
zarmarea generală, pentru 
instaurarea unui climat de 
securitate, înțelegere și co
operare internațională.

Plenara a adoptat în u- 
nanimitatc documentele su
puse dezbaterii, precum și 

hotărârea Consiliului Na
țional al Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te.

Primit cu vii și îndelungi 
aplauze, în încheierea lu
crărilor plenarei a luat cu
vîntui tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al partidului, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, președintele 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

Cuvîntarea rostită de 
conducătorul partidului și 
statului nostru a fost ur
mărită de cei prezenți cu 
deosebită atenție, cu de
plină satisfacție și apro
bare, fiind subliniată, în 
repetate rânduri, cu vii și 
puternice aplauze.

Plenara Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te s-a încheiat într-o at
mosferă vibrantă. Au ră
sunat urale șl ovații, s-a 
scandat cu putere 
„Ceaușescu — P.C.R." —
expresie pregnantă a uni
tății strânse, indisolubile, 
a întregului nostru popor 
in jurul Partidului Comu
nist Român, al secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Plenara Consiliului Na
țional al Frontului Demo
crației șj Unității Socia
liste s-a încheiat prin 
intonarea Imnului Frontu
lui Democrației și Unității 
Socialiste — „E scris pe 
tricolor unire".

Plenara Comitetului Central al O.D.ILS.M
(Urmare din pagina I)

G. Proiectul Programului 
privind aplicarea măsurilor 
de autoconducere și auto
aprovizionare pentru asi
gurarea unei bune aprovi
zionări a populației cu 
produse agroalimentare și 
bunuri industriale de con
sum pe perioada 1 octom
brie 1983 — 30 septembrie 
1984;

7. Informare cu privire 
la cuprinderea cetățenilor 
în rândurile Organizației 
Democrației și Unității So
cialiste.

Pe margmea probleme

lor înscrise la ordinea de 
zi au luat cuvîntui un 
mare număr de vorbitori 
de cele mai diverse pro
fesii care au evidențiat 
faptul că documentele su
puse dezbaterilor poartă 
amprenta gîndirii și acțiu
nii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, pre
ședintele Republicii, pre
ședintele Frontului Demo
crației și TTnității Socialis
te, care și-a adus o con
tribuție hotărâtoare în e- 
laborarea și fundamentarea 
planurilor și programelor 
economico-sociale pe anul 

viitor.
Subliniind că documen

tele sînt în deplină con
cordanță cu obiectivele și 
directivele Congresului al 
XII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, vor
bitorii au arătat că ele co
respund pe deplin actualei 
etape de dezvoltare a ță
rii, orientînd eforturile tu
turor oamenilor muncii in 
direcția sporirii laturii ca
litative a activității cco- 
nomico-sociale, valorifică
rii depline a potențialului 
productiv al industriei și 
agriculturii, reducerii con
sumurilor de materii pri

me, materiale, combustibili 
și energie, creșterii produc
tivității muncii, aplicării 
mai ferme în producție 
a cuceririlor științei și teh
nicii, ridicării eficienței în 
toate ramurile economiei.

Participanții la discuții 
au analizat in mod critic 
și autocritic activitatea des" 
fășurată de membrii Or
ganizației Democrației 
și Unității So
cialiste, subliniind că noile 
exigențe puse de partid in 
fața oamenilor muncii im
pun concentrarea eforturi
lor în direcția mobilizării 
tuturor cetățenilor — ro

mâni. maghiari, germani și 
de alte naționalități, la în
făptuirea noilor sarcini 
prevăzute în planurile și 
programele dezbătute.

Plenara a adresat che
marea patriotică tuturor 
membrilor O.D.UJS. — fără 
deosebire de naționalitate 
— de a munci cu abnega
ție pentru transpunerea în 
vi iță a marilor sarcini pre
văzute în planul de dezvol
tare a economiei, în celelal
te' programe economico-so
ciale pentru anul viitor și 
pentru întregul cincinal, a 
tuturor orientărilor Con
gresului al XII-lea și Con

ferinței Naționale ale 
partidului, singura sursă 
de sporire a veniturilor în
tregului nostru popor.

Participanții au aprobat 
în unanimitate documente
le supuse dezbaterii.

In încheierea plenarei, în
tr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții au 
adoptat o telegramă adre
sată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, 
președintele Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste.

(Urmare din pag. I)

5. Programul privind a- 
plicarea măsurilor de au
toconducere și autoaprovi
zionare pentru asigurarea 
Unei bune aprovizionări a 
populației cu produse a- 

: groalimentare și bunuri in- 
i dust riale de consum pe pe- 
* rioada 1 octombrie 1983 — 

30 septembrie 1984.
In conformitate cu pre

vederile regulamentului de 
funcționare, Camera Legis
lativă a ales, pentru o pe
rioadă de un an, noul bi
rou alcătuit din tovarășii: 
Maria Gheorghe, președin-

Pradă sigură, după 0—7 
la Steaua, formația din 
Baia Mare a demonstrat 
că balonul e... rotund; fă
ră a apela la mijloace an- 
tijoc a opus o rezistență 
onorabilă, ba chiar, prin 
■Tulba și Rozsnay, eternul 
vîrf de atac, căruia și Jiul, 
pe vremuri, i-a 
soclu de marcator, 
cercat să răstoarne 
lele hîrtiei. Dar, în 
3, la poarta lui Feher s-a 
consumat un atac pe aripa 
stingă, balonul respins de 
Racz a fost reluat în pla
să de Găman, cm mijlocaș 
pertinent, care reușește 
să-și înscrie numele în rân
dul marcatorilor Jiului, de 
la prima sa evoluție în 
prima divizie.

Cu superioritatea asigu
rată și pe tabela de mar
caj, formația din Vale n-a

înălțat 
au în- 
calcu- 

min.

Ședința Camerei Legislative
tele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular ju
dețean Neamț, în funcția 
de președinte al Camerei; 
Nicolae Hurbean, pre
ședintele Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popu
lar județean Alba, loan 
Popa, prim-vicepreșcdinte 
al Comitetului Executiv al 
Consiliului popular 
țean Constanța și
Chiriță, vicepreședinte 
Comitetului Executiv 
Consiliului popular 
țean Călărași, în funcția de 
vicepreședinți; Gheorghe 
Găvruș, prim-viceprcședin- 
te al Comitetului Executiv

jude- 
Elcna 

al 
al

jude-

al Consiliului 
dețean Dolj, 
vicepreședinte 
tului Executiv 
lui popular județean 
vasna și Ștefan — 
vicepreședinte ăl Comite
tului Executiv al Consiliu
lui popular al municipiu
lui București, ca secretari 
ai Camerei Legislative.

Proiectele de legi supu
se dezbaterilor au fost pre
zentate de tovarășii Petre 
Preoteasa, ministru-secretar 
dc stat, prim-vicepreședin
te al Comitetului de Stal 
al Planificării, Ion Zipiș, 
adjunct al ministrului a-

popular ju- 
Sara Santa, 
al Comite- 
al Consiliu-

Co-
Bîrceri,

și industrei a- 
Gheorghe Picoș, 
ministrului fi- 
Dumitru Petres-

griculturii 
limentare, 
adjunct al 
nanțelor și 
cu, prim-adjunct al minis
trului comerțului interior.

Au urmat dezbateri a- 
profundate pe marginea 
documentelor înscrise pe 
ordinea de zi.

în timpul lucrărilor s-au 
făcut numeroase propuneri 
pe marginea documentelor 
puse în dezbatere, înaintate 
Consiliului de Miniștri.

Camera Legislativă a a- 
sigurat, în numele consi
liilor populare, conducerea 
de partid și de stat, pe se-

cretarul general al parti
dului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că lucrătorii din 
cadiul organelor locale ale 
puterii și administrației de 
stat vor acționa pentru în
făptuirea exemplară a sar
cinilor ce le revin în 1984 
și în întregul cincinal, pen
tru dezvoltarea, în conti
nuare, a tuturor județelor 
și localităților patriei. In 
același timp, membrii Ca
merei au exprimat hotărâ
rea fermă de a ridica ac
tivitatea consiliilor popu
lare la nivelul marilor sar
cini și responsabilități ce

a întîmpin<« 
deosebite în

le revin, de 
cu realizări 
muncă cea de-a 40-a ani
versare a revoluției de eli
berare socială și naționa
lă, antifascistă și antiim
perialistă de la 23 August 
1944 și cel de-al XlII-lea 
Congres al Partidului Co
munist Român.

In încheierea lucrărilor, 
Camera Legislativă a consi
liilor populare a adoptat 
hotărâri prin care au £cs^ 
aprobate în unanimitate 
proiectele de legi înscrise 
pe ordinea de zi.
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Fotbal, divizia A : Jiul — F.C. Baia Mare 1-0 (1-O)

O victorie care
mai urmărit schemele in
dicate de antrenori, dimpo
trivă balonul a circulat 
inutil în și spre ultimul 
dispozitiv îngăduind replie
rea adversarilor. Așteptînd 
în van centrarea de gol, 
atacanții au ieșit din ritm, 
ba chiar au dat prilej băi- 
mărenilor să-și transfere 
forțele dincolo de terenul 
„nimănui" și astfel au fost 
înregistrate emoții în 
careul lui Cavai: min. 24, 
șut al lui Rozsnay deviat 
de ultimul apărător peste

trebuie să dea de gîndit
transversală; min. 34 —
„placaj" al antrenorului 
secund al Jiului în afara 
careului mare la picioa
rele aceluiași atacant; min. 
40 — Dinu Moldovan iro
sește centrarea celui care 
a bucurat mulți ani tribu
na Jiului.

Partitura tactică a 
belor combatante s-a 
dificat din min. 68, 
Bălan l-a „secerat" pe 
eoni. Cum în tabăra 
iul st 
rile ress-ilmn:

am- 
mo- 
cînd 
Lăs- 
Jiu- 

■ efectuează mod’fică- 
,a: c (Dosc n

și Stoinescu îrț 
Stana și Cura), 
nouă jucători în cîmp 
pierdut busola care indica 
drumul spre buturile lui 
Feher. în primul rând pen
tru că pasele au lăsat de 
dorit, apărătorii compli- 
cîndu-se în procedee teh
nice dificile și pentru ve
dete consacrate și 
zon estival. Apoi, 
Băb’ță și Stoinescu 
țion it st’ngher, au 
mul' hal

locul 
gazdele

lui 
cu 
au

pe ga- 
Varga, 
au ac- 
pîndit

ne, supărîndu-

pe... adversar. Cert 
puținii suporteri 

trăit în preajma finalului 
emoții; în min. 86 Rozsnay, 
deschis în adincime 
Moldovan a înscris, 
golul n-a fost 
Cursa volițională a jucă
torilor noștri înregistrează 
îngrijorătoare scăderi de 
tensiune. Iată de ce, înain
tea ultimei partide a turu
lui la Sportul studențesc, 
destul suporteri privesc 
sceptic evoluția Jiului. O

se 
că

este
au

de 
dar 

validat.

ieșire din „scenariul con
sacrat" i-ar reabilita pe 
fotbaliștii noștri, mai ales 
că duelul di:. Regie a a- 
dus nu o dată satisfacții 
lui Cavai și mai tinerilor 
săi colegi.

JIUL: CAVAI V. PO
PA, M. Popa, Vizitiu, P. 
Grigore — STANA (Dosan), 
Varga, GÂMAN — Cura 
(Stoinescu), Lăsconi, Bălu- 
ță.

Scver NOIAN

P. S.
La tineret speranțe 3—1 

(2—1) în favoarea Jiului, 
pentru învingători au îns
cris Balaș, Coca și Ciorăs'- 
cu, dar gazdele, datorită 
lipsei de fair-play a lui 
Vesa și Rusu au terminat 
partida în nouă jucători.
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