
Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

tRObFFARi 9119 ȚARIbt, UNlȚl-VUl )

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 27 decembrie, a 
avut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
raportul privind modul in care au fost'u. 
tilizate, întreținute și asigurate mijloace
le de măsurare și automatizare din do
tarea unităților economice și sociale in a- 
nul 1982 șl pe primele 9 luni ale anului 
1983. Din analiza efectuată in principale
le ramuri industriale rezultă că in unită
țile economice și sociale care dispun de 
mijloace de măsurare și automatizare a 
rrescut preocuparea pentru întreținerea și 
utilizarea judicioasă a acestora in dirija
rea corectă a proceselor de producție, în 
asigurarea calității produselor, a siguran
ței in funcționarea instalațiilor și utilaje
lor. S-a constatat însă că mai sînt unități 
in care exploatarea și întreținerea mij
loacelor de măsurare și automatizare nu 
se efectuează cu spiritul de răspundere 
necesar, ceea ce duce la depășirea con
sumurilor normate și la randamente ne
corespunzătoare. De asemenea, se mai 
.manifestă încă unele deficiențe în produ

cerea aparaturii și instalațiilor respecti
ve.

In vederea înlăturării neajunsurilor 
semnalate, Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri ferme, prin a căror apli. 
care se asigură dezvoltarea într-un ritm 
mai rapid a industriei șl microproducției 
de mijloace superioare, cu performanțe 
la nivelul actual al tehnicii de vîrf. In 
mod deosebit s-a subliniat că este ne
cesar să fie revăzută și perfecționată ac
tivitatea de tipizare a producției mijloace
lor de măsură și control, în raport cu 
gradul de solicitare al aparaturii respec
tive, cu cerințele concrete ale diferitelor 
ramuri ale economiei naționale.

Intensificarea, pe această bază, a tipiză
rii va trebui să ducă la o reducere sub
stanțială a sistemelor de măsură și con
trol, la folosirea cît mai rațională a a. 
cestora în unitățile de producție. în acest 
scop, s-â cerut Comisiei de partid și de 
stat pentru problemele de tipizare și stan
dardizare pe economic, precum și Consi
liului Național pentru Știință și Tehnolo.

(Continuare în pag. a 4-a)
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Uricani ’83
NOI DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII

SOCIAL-ECONOMICE

Glorioasa aniversare a Republicii, 
întîinpinată cu prinosul faptelor de muncă

Cu planul anual îndeplinit

Sectorul III al I.M. Paroșeni

Sectorul V 
al I.M. DîHa*5

Eforturile susținute de
puse de-a lungul acestui 
an de minerii sectorului III 
de la I.M. Paroșeni au fost 
materializate în extragerea 
a 5137 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan. 
Producția extrasă supli
mentar a permis colecti
vului de mineri de la acest 
sector să raporteze îndepli
nirea sarcinilor de plan 
anuale cu 6 zile mai re
pede, aflindu.se astfel în 
fruntea întrecerii socialis
te, pe mină, pentru a da 
țării cît mai mult cărbune, 
pe post. Merite deosebite 
pentru aceste realizări re.

vin frontaliștilor din bri
gada condusă de Francisc 
Fazakaș, care prin menți
nerea complexului mecani
zat și a celorlalte utilaje 
din dotare în perfectă sta
re de funcționare au reu
șit să-și depășească sarci
nile de plan și să obțină 
productivități de 15-16 to
ne pe post. Alături de a- 
ceștia, la realizările secto
rului o contribuție de sea
mă și-au adus-o și minerii 
de la brigăzile de pregă
tiri în cărbune conduse de
Petrea Antohi și Nicolae 
l’leșa.

în contextul vieții po
litice a anului 1983, des
fășurată în lumina isto
ricelor hotărlri ale Con
gresului al Xll-lea al 
partidului, s-a pus în e_ 
vidență uriașa forță mo
bilizatoare a partidului, 
capacitatea conducăto
rului său de a elabora 
cele mai potrivite soluții 
în vederea întăririi eco
nomiei naționale și do- 
bîndirea deplinei inde
pendențe energetice a ță
rii, pentru înfăptuirea tu
turor prevederilor me
nite să asigure înainta
rea României socialiste 
pe calea progresului.

Bilanțul anului J983 
cuprinde, pentru colec
tivele de muncă din ora
șul Uricani, consolida
rea experienței dobîndi- 
te în mecanizarea ex
tracției și creșterea pro
ductivității muncii, a pro
ducției fizice, în redu
cerea cheltuielilor ma
teriale de producție și 
dezvoltarea spiritului de 
buna gospodărire a a- 
vuției întreprinderilor. 
Au fost obținute succese 
de seamă în activitățile

CORNELIU BOLOLOI, 
secretar al Comitetului 
orășenesc de partid, 

primarul orașului Uricani

de preparare a cuarțului, 
de construcții civile, 
comerț și cooperație. 
Practic, fiecare colectiv 
de muncă a acumulat un 
plus de experiență avînd 
create toate condițiile 
pentru ca în anul 1984 
să desfășoare o activita
te exemplară, pentru a 
face să sporească partea 
noastră de contribuție la 
întărirea economiei na
ționale.

Acum. în întîmpinarea 
sărbătoririi zilei Repu
blicii și a Anului Nou, 
oamenii muncii din o- 
rașul Uricani raportează 
rezultate bun?, obținute 
în majoritatea domeni
ilor de activitate. La ac
tivitatea de bază în mi
nerit, cele două între
prinderi de profil de pe 
raza orașului — I.M. U- 
rlcani și Cariera Cîmpu 
lui Neag au extras. în 
acest an, peste 40 000 to
ne de cărbune cocsifica-

bil peste .sarcina plani
ficată, dbtașîndu-se co 
lectivul Carierei Cîmpu 
lui Neag, care și_a rea
lizat sarcinile de plan 
anuale, încă din luna 
septembrie. Concomitent 
celelalte ramuri indus
triale au înregistrat suc 
cesc deosebite în pro
ducție. Este vorba des
pre secția de vreparare 
a cuarțului care, de ase
menea, și-a realizat îna
inte de termen sarcinile 
aferente anului 1983. O 
depășire de 2,7 la sută 
raportează cele două u_ 
nități forestiere de . pe 
raza orașului, care au 
obținut și rezultate bune 
la producția destinată ex
portului.

Preocupările susținu
te pe care le_am avut 
în domeniul social-edili- 
tar ne-au oferit, de ase
menea, satisfacții. La 
construcția de locuințe a 
fost depășit planul cu 20 
apartamente, în acest an

(Continuare în pag. a 3-a) 
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exe- 
de 

des-

în cinstea aniversării 
Republicii, colectivul de 
mineri, ingineri și tehnici
eni din cadrul sectorului V 
al I.M. Dîlja raportează 
îndeplinirea planului 
anul 1983.

Cei 40 metri liniari 
cutați peste sarcinile 
plan la lucrările de
chideri și pregătiri asigură 

viitor realizarea sarci- 
alor la producția de căr

bune.
Rodnicia munci; acestui 

colecti v se materializează 
și în îndeplinirea planu
lui la principalii indicatori 
economico-financiari. Pro
ductivitatea muncii a fost 
depășită cu 11 la sută față 
de sarcina planificată, și 
însemnate economii la cos
turile de producție.

La obținerea acestui sus 
ces au contribuit brigăz le 
conduse de Gheorghe Stu’_ 
ca și Alexandru Levay, ca
re au utilizat cu eficiență 
combinele de înaintare din 
dotare. (Gh. S.)

Festivalul obiceiurilor laice de iarnă

„Colinda țării 
pentru minerii l/ăii Jiului"

Reporter în post fix
La I. M. Livezeni

Zestrea tehnică — folosită intensiv, eficient
Resurse care pot și trebuie să fie 

mai bine valorificate
Analiza efectuată de_a 

lungul acțiunii de presă 
„Reporter în post fix- la 
I.M. Livezeni șl-a propus 
să pună în evidență căile 
și mijloacele care pot să 
conducă la o folo6ire inten
sivă, mal eficientă a po
tențialului tehnic și uman 
de care dispune fai prezent 
întreprinderea. A reieșit 
cu claritate că întreprinde
rea dispune de un număr 
sufici ni de complexe de 
susținere și tăiere mecani

zată, în conformitate cu 
sarcinile de producție sta
bilite și In funcție de con
dițiile de zăcămînt speci
fice. In ceea ce privește ca
pacitatea la- care sînt fo
losite complexele mecaniza
te au fost identificate po
sibilități de îmbunătățire în 
tehnologia de lucru, de fo
losire mai eficientă, cu 
productivități la nivelul ce
lor normate. Dar, dacă 
complexele mecanizate sînt 
pe cale să fie mai bine

utilizate, nu același lucru 
se poate spune despre com
bine. Evident că în condi
țiile în care din cele 10 
combine de abataj, se află 
în funcțiune doar jumăta
te, acestea nu sînt folosite 
eficient. Este justificată 
oare menținerea celor 10 
combine de abataj în do-

Viorel STRAUȚ 
Gheorghe SPINU

(Continuare in pag. a 2-a;

Minerii din brigada 
condusă de Geza Kal
man lucrează la defini, 
tivarea unui ax colet, 
tor în panoul I-III din 
stratul 5 blocul V din 
cadrul sectorului II al 
minei Paroșeni. In 1- 
magine i se raportează 
inginerului șef al minei 
Ion Dăbuleanu că mo. 
derna combină- funcțio. 
nează ireproșabil iar 
avansarea ia zi este su. 
perioară sarcinilor de 
plan stabilite.

Foto: N. ȘTEFAN

Se apropie clipa dintre 
ani. ca și întreaga țară, 
Valea Jiului sc pregătește 
de sărbătoare ; multe co
lective miniere au cinstii 
de.ia în avans Revelionul 
prin însemnatele cantități 
de cărbune extras supli
mentar. în plan artistic, 
cea de.a XH-a ediție a 
Festivalului hunedorean al 
obiceiurilor laice de iarnă 
și a lV_a ediție a „Colin
dei țării pentru minerii 
Văii", aflate în preajma 
demarării, concentrează a- 
tenția iubitorilor datinilor 
și obiceiurilor de iarnă. 
Gestul celor peste 500 de 
colindători din cinci jude
țe de a veni în mijlocul 
minerilor, constructorilor, 
forestierilor, textillstelor, 
celorlalți oameni ai mun
cii de a le ura noi împli
niri în muncă șl viață, in 
construirea societății socia
liste, al cărui deziderat es
te progresul și pacea U- 
manității, exprimă prețui
rea de care se bucură iz- 
voditorii luminii și căldu
rii, făuritorii de bunuri 
materiale și sprituale din 
municipiul nostru.

In dimineața zilei de as
tăzi sînt așteptate primele 
formații de colindători din 
județele învecinate. Orga

nizatorii au definitivat de
ja programul manifestări
lor din ziua de joi. In 
acest sens, merită subli
niat faptul că, începînd de 
la ora 12,30, urătorii vor 
fi prezenți în sălile de a- 
pel ale celor zece mine din 
Vale, deșfășurînd bogata 
paletă a colindelor și o- 
b’ceiurilor de Anul nou. 
Cu acest prilej, gazdele vor 
putea admira cromatismul 
viu al costumelor populare, 
varietatea coregrafică și 
mirificul străvechi al me
losului și versului popular. 
In acest fel se detașează 
colindătorii din Stăncești 
— Ohaba — Pădurești. cei 
din Feregi-Cerbăl, locali
tăți aflate în județul nos
tru. De asemenea, sublini
em autenticitatea colinde
lor bănățene și a dansuri
lor călușarilor din Româ
nești (Timiș) și Băuțari (Ca. 
raș-Severin), de stilul că
rora se apropie colindăto
rii din Pojoga-Zam (Hune
doara). In acest context 
fericit al păstrării tradiți
ei românești remarcăm fap
tul că de la Romos și 
Dealul Mare — Vălișoara 
(Hunedoara) ne vin mai 
multe generații de urători 
de la copii pînă la virst- 
nici. (I.V.)

IL’aUBUUBiHESanaiSiiBaBliBgBgBBBaiBliiUgg

în ziarul de azi
+ Tinerii răspund prin fapte grijii 

părintești a partidului > La Petroșani s.a 
deschis orășelul copiilor * Sfatul medi
cului * Vă informăm

(In pag. a 2_a)

* La I.U.M.P., echipamente electrice 
antigrizutoase < Un miner de excepțio 
* Lanțul slăbiciunilor și consecințele lui 
+ Programul unităților comerciale.

(în pag. a 3-a)
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Tinerii răspund prin fapte 
grijii părintești a partidului* • * a

în aceste zile de sfîr- 
șit de an, premergătoare 
aniversării Republicii, 
tineretul Văii Jiului — 
veche vatră de cărbune 
românesc — este puter
nic mobilizat în vederea 
realizării sarcinilor ce_i 
revin, pentru a demons
tra, încă o dată, forța pe 
care o reprezintă în via
ța politică și social-eco- 
nomică a municipiului.

Tinerețea Văii Jiului, a 
celor peste 30 000 de u_ 
teciști se face simțită în 
toate domeniile de acti
vitate. Fie că este vorba 
despre minerii de la Lu
peni, Petrila, Vulcan sau 
Uricani, mina de_o vîrstă 
cu Republica, despre pre
paratori, constructori de 
utilaj minier, confecți- 
onerele sau chimistele de 
la „Vîscoza", uniți de a- 
celeași idealuri, tinerii 
acționează cu răspun
dere, cu maturitate, pen_ 
tru a răspunde prin 
fapte grijii părintești pe 
care partidul, secretarul 
6ău general, mvarășul 
Nicolae Ceaușescu, pă. 
rintele și prietenul tine
rei generații le_o poartă.

La ora bilanțului, ei 
raportează îndeplinirea 
sarcinilor la economii fi
nanțate și depășirea a. 
cestui indicator cu peste

2 300 000 lei, 
zare în mii de ore 
muncă, patriotică, 
uni de economisire, 
recuperare, recondiționa- 
re și refolosire.

încă de la începutul 
acestei luni, zeci de for
mații de lucru din 
teran, sectoare de 
ducție, întreprinderi 
realizat sarcinile

materiali- 
de 

acți- 
de

sub- 
pro- 

și-au 
anu-

4

Uniți de aceleași 
idealuri

ale de plan, la aceste re_ 
zultate contribuind, fără 
îndoială, tinerii. Brigada 
de tineret condusă de 
Grigore Mîndruț, de 
mina Lonea este o 
mație cunoscută în 
neritul Văii Jiului, a 
vedit că, și în anul i 
se va încheia curînd 
obținut rezultate remar
cabile pe frontul cărbu
nelui. IPSRUEEM, în
treprinderea de utilaj 
minier, unde aproape 70 
la sută din personalul 
muncitor sînt tineri, au 
raportat, de curînd, în
deplinirea sarcinilor de 
plan anuale. Importan
te realizări în cinstea a- 
propiatei aniversări a

la 
for- 
mi- 
do

care 
l a

Republlcii înregistrează 
ținerele de la întreprin
derile de tricotaje din Pe
troșani și de confecții 
din Vulcan, chimistele 
de la Vîscoza — Lupeni, 
tinerele muncitoare de la 
Fabrica de mobilă din 
Petrila.

O largă paletă de ma
nifestări politico-ideo- 
logice, cultural-educative, 
artistice și sportive sînt 
organizate de tineri pen
tru tineri, în aceste zile. 
A avut loc un concurs al 
propagandei vizuale, în 
cadrul căruia s-au remar
cat gazetele de perete 
„Tineretul și producția" 
de la minele Lupeni și 
Lonea și de Ia prepara- 
ția Lupeni. în perioada 
25—30 decembrie in 
cinstea marii sărbători 
a aniversării Republicii 
în toate întreprinderile 
s_au organizat și se or
ganizează zile de pro
ducții record.

Toate acestea 
gesc o imagine 
tinerii din Valea 
nelui care, alături 
colegii lor de 
din întreaga țară, 
plenar angajați 
continua înălțare a Româ
niei socialiste.

între. 
despre 
cărbu- 

de 
generație 

sînt 
pentru

Mircea BUJORESCU j

La Petroșani s-a deschis „Steagul roșu" a criticat, 
organele vizate răspund

ORĂȘELUL COPIILOR

Resurse care pol și trebuie să fie
mai valorificate

(Urmare din pag. I)

deschideri și pre-

adăugăm și faptul 
10 mașini de in

existente in dotare, 
folosite

tarea întreprinderii ? A- 
ceastă problemă trebuie să 
Constituie obiectul unei a- 
nalize tehnice aprofundate 
la nivelul conducerii între
prinderii și al C.M.V.J., 
pentru a se evita încărca
rea costurilor de producție, 
în situație de neînțeles se 
află și combinele de îna
intări; din cele cinci exis
tente, la ora actuală nici 
una nu este utilizată deși 
mina are rămîneri în ur
mă la 
gătire.

Dacă 
că din 
cărca<t,
în prezent, sînt 
doar două, reiese cu clari
tate că întreprinderea dis
pune de însemnate resurse 
care pot și trebuie să fie 
mai bine valorificate, 
tensiv și eficient.

Problemele sînt de 
mare complexitate și 
greu de rezolvat în privin
ța plasării optime a fron
turilor de lucru și asigură
rii necesaruui numeric și 
caitatlv de personal mun
citor din subteran. In a- 
ceastă privință, 
că este posibilă 
o redistribuire 
iului 
pentru 
tehnică ...
directă a formațiilor de lu
cru din subterr ', prin sta
bilirea unor sarcini preci
se, pe fiecare loc de mun
că și pe fiecare schimb, 
îndeosebi în abatajele do-

tehnic 
a spori 
prin

in-

mai 
mai

considerăm 
și necesară 
a persona- 
ingineresc, 

i asistența 
coordonarea

tate cu complexe de susți
nere și tăiere mecanizată, 
la lucrările de deschidere 
și pregătire dotate cu
combine, acolo unde, de
fapt se hotărește zi de zi 
realizarea preliminarului, a 
planului producției de căr
bune. Mina Livezeni deți
ne un puternic potențial 
de cadre tehnico-ingine- 
rești, care au îndatorirea 
de a participa cu mai mul
tă răspundere la rezolva
rea problematicii complexe 
ridicată de necorelarea pă
gubitoare dintre zestrea 
tehnică a întreprinderii și 
nivelul ei scăzut de uti
lizare. Conducerea C.M.V.J. 
are de asemenea compe
tent.. de a studia și rezolva 
decalajul existent la I.M. 
LiVezeni între 
muncitor din subteran 
numărul mare de 
tehnico-inginerești, 

nu-și găsește 
comparativ cu 
zilnică.

Pentru a găsi 
respunzătoare în 
problemelor complexe 
care se confruntă colecti
vul de oameni ai muncii 
de la I.M. Livezeni, în pri
ma decadă a lunii ianuarie 
a anului viitor vom orga
niza o masă rotundă cu 
factori de răspundere de 
la C.M.V.J., I.M. Livezeni 
și cadre didactice de la 
I.M.P. Concluziile acțiunii 
noastre de presă și ale 
dezbaterilor vor fi publi
cate în unul din viitoarele 
numere ale ziarului nostru.

BILANȚ STUDENȚESC.
La sfîrșitul acestui 
studenții Institutului 
mine raportează impor
tante succese în activita
tea de muncă patriotică. 
La realizările municipiului 
contribuția 
m i n 
că la 
200 000 
alizată 
tierele 
neretului, 
în domeniul 
podăresc. (M.B.)

an,

studenților 
se. ridi_ 
mult de

ieri
mai 

lei și este materi- 
în lucrări pe șan- 
naționale ale ti- 

în agricultură, 
edilitar-gos-

CLUBUL 
din Petrila 
pentru azi, la ora 17, pre
zentarea cărții tehnice: 
„Bazele mineritului și 
mecanica rocilor". Pre- 

■ zentarea va fi susținută de 
cadre didactice *—
titutul de mine 
șani.

muncitoresc 
programează

de Ia Ins. 
din Pctro-

LA ODIHNA
TAMENT. 5100

ȘI TRA- 
de oameni

personalul 
Și 

cadre 
care 

justificarea, 
producția

soluții co- 
rezolvarea 

cu

I

al muncii din Valea Jiu
lui au beneficiat, de la în
ceputul anului, prin sin
dicate, de bilete de trata
ment la stațiunile 
neo_cllmaterice din 
Tot în cursul acestui 
3100 de mineri și alți oa
meni ai muncii au primit 
de la sindicate bilete de 
odihnă la stațiunile de pe 
litoral, iar 70 pentru 
țiunile montane.

bal- 
țară.

an.

sta

ter-ANUL încă nu s-a 
minat, dar de pe acum el 
cuprinde un bilanț semni-

Printre bucuriile vacan
ței de iarnă a elevilor sînt, 
prin tradiția formată de_a 
lungul anilor,. deschiderile 
„Orășelelor copiilor". în 
aceste ultime zile ale a- 
nului 1983 în Valea Jiului 
s_au amenajat astfel de 

I spații care atrag și stimu
lează imaginația copiilor 
din orașele municipiului. 
Ieri, în incintă la Școala 
generală nr. 1 s-a deschis 
„Orășelul copiilor". în ju
rul pomului de iarnă, sim
bol al prospețimii și con
tinuității, s-au strîns copii 
din școlile orașului, dedi- 
cînd aceștui eveniment un 

. program artistic adecvat 
susținut de formații cultu. 
ral-artistice de la Școala 
generală nr. 7.

Conceput într-o structu-

de 
de

ră specifică muncii părin
ților copiilor, acest spațiu 
cuprinde expresive desene 
din basmele care le stimu
lează gîndirea, multe chi
oșcuri cu diverse fructe, 
chiar și proiecții de filme. 
Intr-Un decor feeric, 
sunet și lumină, sute
copii din Petroșani, atrași 
de sărbătorescul Pom de 
iarnă și de darnicul Moș 
.Gerilă, vizitează acest pi
toresc orășel care cuprinde 
în fiecare zi activități cul
tural-educative dedicate ce
lei de_a 36_a aniversări a 
Zilei Proclamării Republi
cii, sintetizînd recunoștința 
copiilor pentru necontenita 
grijă pe care partidul și 
statul nostru o are față de 
tînăra generație a Româ
niei socialiste.

I
I

I

I 
I
I
I

*

Moș Gerilă și sacul său de Jucării punctul nu
mărul unu de atracție în orășelul copiilor din 
Petroșani. Foto: Șt. NEMECSEK

I
I
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nr.
în 

9687, 
ne.a

SA NE VEDEM MUSCA 
DE PE CĂCIULA

Cu referire la articolul 
„Front de lucru pentru 
gospodari" publicat 
„Steagul roșu"
I.C.R.M. — Deva 
comunicat un răspuns ca
re... răspunde parțial la 
problema abordată. Con
ducerea I.C.R.M., ne asi
gură că s_au luat măsuri 
pentru a se „face și men
ține curățenia în fața de
pozitului" (din halele a- 
groalimentare — nn.). In 
continuare ni se furnizea
ză. destul de subtil, men
țiunea referitoare la „a- 
ranjarea corespunzătoare 
a ambalajelor tn magazia 
destinată depozitării aces
tora". De ce o „aranjare 
corespunzătoare", cînd în 
articol ceream în mod cît 
se poate de clar (și nu 
pentru prima și nici a 
doua oară) desființarea 
„magaziei destinate depo
zitării", pentru că este 
de_a dreptul oribilă și am
plasată într.un loc nepo- 
trivl. Pe cine poate ■ sa
tisface un asemenea 
puns? Mai departe, 
ducerea I.C.R.M. ne destăi- 
nuie că este hotărltă „să 
ia atitudine contra celor 
care sînt certați cu ordi
nea și curățenia". Intr-ade
văr, aceasta era tema de 
ansamblu la care s-a re
ferit articolul, iar I.C.R.M. 
este una dintre unitățile 
beneficiare de spațiul din 
spatele halelor și care, 
prin construcția cu aspect 
situat sub orice critică și a 
cărei demolare o ceream, 
concură la dezordinea ce 
peisistă aici. Uneori e 
greu să ne vedem musca 
de pe propria căciulă și 
aoelăm la... subtilități.

„Credem că în viitor nu 
vom mai apare în coloa- 

ro- 
ne- 
în-

răs-
con-

nele ziarului „Steagul 
șu“ citați cu aspecte 
gative" — se spune în 
cheierea răspunsului.

Aceasta nu depinde 
mai de noi.

nu-

Comportamentul hoinarului și al celor ce l vizitează grăbesc însănătoșirea
O stare de neliniște, a_ 

mețeli, creșterea tempe
raturii, îl fac pe cel care 
pînă la apariția acestor
fenoT .ene desfășurase o ac
tivitate normală, să se a- 
dreseze medicului. De cele 
mai multe ori, după un e_ 
xamen atent, se precizează 
diagnosticul, se prescrie 
tratamentul necesar și 
tul revine la normal, 
unele cazuri afecțiunea 
mai gravă și pentru 
vestigații și tratament sus
ținut, sub 
permanent 
internarea 
aci încolo 
de probleme noi. în spital 
bolnavul este impresionat 
de atmosfera din 
său, de manifestările 
bolnavi. Unii dintre 
tia îi cer să descrie 
de care suferă și—1 
„diagnosticul", îi 
chiar tratamentul, 
navul nou internat 
ie să înțeleagă că 
ția spitalizării 
ne gîndită de către 
die, că este absolut 
ccsar să se s'lpună inves
tigațiilor șl tratamentului

to-
In 

este 
ln-

'ontrol medical 
este necesară 
în spital. De 
survin o serie

jurul 
altor 
aceș- 
boala 

pun 
indică 

Bol- 
trebu- 

indica- 
a fost bi-

me- 
ne-

ficativ și în ceea ce pri
vește natalitatea. Numai 
în Petroșani, la Oficiul 
stării civile al Consiliului 
popular municipal s-au în
registrat pină acum 1180 
de nașteri și 386 căsătorii. 
Să recunoaștem, un an bo
gat.

PENTRU 
FONDULUI 
localitățile 
s_au executat 
putui anului 
valoare de aproape 23,6 
milioane lei. in cadrul Iu_

REPARAREA 
LOCATIV din 

municipiului 
de la înce- 
lucrări în 

23,6

ce 1 se dă. Tot ceea ce 
se întreprinde, tot ceea ce 
se face, contribuie la re
facerea sănătății bolnavu
lui, în așa fel îneît să re
vină în sinul familiei și 
colectivului unde își des
fășoară activitatea, vinde
cat de afecțiunea ce l_a 
ținut în pat. Bolnavul tre
buie să relateze medicului 
„istoricul" suferinței, să

le care-l frămîntă pe bol
nav o constituie despărți
rea de familie. Acesta aș
teaptă cu nerăbdare zile
le de vizită. în zilele de 
vizită el este pur și sim
plu asaltat de numeroși 
vizitatori — rude, prieteni 
—, care vin să_l vadă, să_l 
încurajeze. Majoritatea 
vizitatorilor se comportă 
normal; nu asaltează bol-

SFATUL MEDICULUI

nu ascundă nimic, pentru 
că numai astfel se poate 
preciza diagnosticul și se 
poate administra tratamen
tul necesar; să aibă încre
dere în medicul care-l tra
tează; să înțeleagă că 
buie să respecte toate 
dicațiile ce i se dau; 
nu a.plice sfaturile sau 
demnurile altora.

De multe ori bolnavii 
mai vechi recomandă ce
lui abia internat med ca
mente care le-au făcut lor 
bine, dar sînt total con
traindicate bolnavului nos
tru. Una dintre probleme-

tre_ 
in
să 

în-

navul, ci caută să-1 
najeze cit se poate 
mult. Alții — ce_i 
puțlnj la număr —, 
curajează (arătați 
rău la față!, te_ai 
bat multi, cit ai
etc.). Alții îl „încurajează' 
aducîndu_i vești 
de acasă, de la 
etc — adică 
nu-i fac. Alții, mai
cepuți", îi strecoară 
sticlă cu tărie ca să 
dă putere și curaj, 
terminarea vizitei, 
bolnavi se simt rău,
ra li se urcă temperatu-

me
de 

drept 
îl des- 
foarte 

schim- 
slăbit!

crărilor s-au reparat 86 
terase, 138 acoperișuri, 524 
apartamente cu condens, 
64 subsoluri tehnice, 173 
instalații sanitare etc.

FILIALA O.J.T. PETRO
ȘANI face înscrieri pen
tru o excursie în U.R.S.S., 
pe ruta Moscova — Tbili
si — Baku — Tașkent — 
Alma-Ata — Moscova. 
Excursia șre loc între 17 
februarie — I martie 1984. 
Informații suplimentare

proaste 
serviciu 

numai bine 
„pri

cite o 
prin- 
După 

unii 
uno-

la filiala O.J.T.. unde 
fac; și înscrierile pină 
10 ianuarie 1984.

se
la

DUPĂ 25 DE ANI ; Co
lectivul sectorului III 
minei Lonea adresează
calde felicitări minerului 
Nicolae Dragomlr care, 
după 25 de ani de activi
tate neîntreruptă în ace- 
laș sector, ca ajutoi miner, 
miner Și artificier, odată 
cu finele acestui an, 
retrage în pensie.

a)

ra, totul datorită felului 
în care s-a desfășurat 
contactul cu cei dragi. De 
multe ori prin felul de a 
se comporta, vizitatorii 
strică ceea ce prin mun
că asiduă au realizat me
dicii și personajul sanitar. 
Este bine și chiar necesar 
ca bolnavul să fie vizitat 
de cel 
prieteni, 
vină în 
păstreze 
rajeze 
neplăcute să fie 
să nu aducă cu 
camente sau alimente con
trai nd icate.

O 
sfat 
de 
la 
bolnavului. Medicii, 
sonal’il sanitar, depun toa
te eforturile pentru salva
rea vieții celor aflați In 
suferință. Prin felul de a 
ne comporta, să_t ajutăm 
să-și îndeplinească aceas
tă misiune nobilă.

familie, dedin
dar aceștia să nu 
grupuri 
liniștea, 
bolnavul,

floare, un 
prietenesc 

încurajare 
grăbirea

mari, să 
să incu- 

veștile 
amînate, 

ei medi-

zîmbet, un 
și cuvinte 
conti-ibuio 

însănătoșirii 
per-

Dr. Mihai MARTINOV1C1
Neurolog •

IERI DUPA-AMIAZA, ț 
în cadrul „dicționarului I 
economico-politic", la clu- I 
bul sindicatelor din Lu- I 
peni a avut Ioc o dezbate
re pe tema autoconduce- 
rii muncitorești și a.auto- 
gestiunii economico.finau- 
ciare.

I
I
I

Rubrică
* 

realizată de 
STEJARU
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Tn fluxul fabricației de la I.U.M.P.

ECHIPAMENTE ELECTRICE ANTIGRIZUTOASE
Datorită tendinței de 

creștere a gradului de 
mecanizare și automati
zare a extracției de căr
bune, s_a impus organi
zarea la nivel deosebit de 
înalt a fabricării, întreți
nerii și reparării echipa
mentelor electrice anti- 
grizutoase. Avînd în ve
dere gama variată a e- 
eehipamentelor electrice 
fabricate la I.U.M.P. — 
echipamente ce funcțio
nează în mediu periculos 
din punct de vedere al 
exploziei în mediu cu 
concentrații de metan — 
una din condițiile de se
cui itate este asigurată 
prin robustețea carcaselor 
și corectitudinea în pro
cesul de fabricație.

Problema fabricării e- 
chipamentelor electrice 
antigrizutoase ridică însă 
unele aspecte specifice in 
organizarea acestei acti
vități. Acum cînd toate 
carcasele turnate din fon
tă au fost reprolectate în 
construcție adecvată exi
gențelor s-a impus o ma
re responsabilitate din

UN MINER DE EXCEPȚIE i
Sînt nou încadrat al de brigadă. Acesta îi dă- )

i minei Lupeni, ca elec
trician subteran, la sec
torul IV. Citind gazeta 
de perete din curtea în
treprinderii miniere Lu
peni, m_a impresionat 
profund o biografie de 
excepție, prezentată la 
rubrica „Sărbătoritul săp- 

' tămînii", biografia mi
nerului Coroblea S, Do_ 
rel: „în anul 1952, la 
numai 18 ani, tînărul 
Coroblea S. Dorel pără
sește comuna Schitu- 
Duca din județul Iași și 
se încadrează în marea 

. familie a minerilor din 
! Lupeni. La 19 ani este 

calificat în meseria de 
miner și lucrează în cel 

ț mgi mare sector al în- 
l treprinderii noastre, sec. 
J torul IV. A fost exemplu 
ț în muncă, a fost tipul 
l minerului disciplinat, se_ 
!’ rios, și_a practicat mese

rie de miner cu multă 
dragoste și pasiune. A 
fost îndrăgit de colecti
vul de muncă, de șeful

Invingînd greutățile în
ceputului, industria noas
tră mică, concretizată în_ 
tr-o suită de ateliere pres
tatoare de servicii pentru 
întreprinderi și populație, 
face pași siguri spre afir
mare. Pentru a putea răs
punde la solicitările popu
lației și unităților mime- 
re. pe lîngă activitatea de 
confecționare a plapume- 
lor și saltelelor și de pro
ducere a vatei de croito
rie, care au constituit 
punctul de plecare, au fost 
demarate alte activități. La 

partea personalului teh
nic pentru asigurarea în 
primul rînd a SDV-isti- 
cii, de a imprima un grad 
înalt de conștinciozitate 
și disciplină precum și 
precizia necesară în e_ 
xecutarea tuturor operați
ilor de fabricare, respec- 
tîndu_se documentațiile 
de execuție. Importanța 
fabricării echipamentelor 
electrice în construcție 
antigrizutoasă este deter
minată de creșterea indi
celui de dotare tehnică, 
de unele modificări adu
se standului de încerca
re a carcaselor la presiu
ne (modificări impuse de 
C.C.S.M. Petroșani), de 
ridicarea calificării ti
nerilor muncitori de la 
atelierul de automatizări.

— Avem condiții tehni
ce de fabricație șl mese
riași pricepuți — ne spu
ne ing. Nicolae Popovici, 
șeful secției M.A.P. Ma
joritatea personalului 
muncitor sînt tineri cu 
multă dăruire. Sîntem 
preocupați de o continuă 
perfecționare a echipa

dea hotar în abataj în 1 
locurile cele mai grele și ( 
niciodată nu s-a întîm- ( 
plat să lase lucrul neter- * 
minat. După 32 de ani de | 
muncă în subteran și t 
numai în abatai minerul ’ 
Coroblea S. Dorel iese la ț 
pensie. Colectivul ’ dc i 
muncă, precum și colec- ? 
tivul de conducere îi U- 
rează multă sănătate, ani 
mulți ca pensionar !“.

Cred că o asemenea 
biografie merită să fie 
cunoscută și de cititorii 
ziarului „Steagul roșu*1. 
Eu, ca tînăr, cu toate că 
sînt nou încadrat la a- 
cest sector IV al minei 
Lupeni, văd în asemenea 
mineri — modele demne 
de urmat și doresc să 
devin un muncitor vred
nic ca minerul Coroblea. 
Aceasta e dorința mea, 
și mă voi strădui să de. 
vină realitate.

Mihai LIPOVANU, 
electrician, sectorul IV, 

I.M. Lupeni 

atelierele deschise recent 
în Bănița se execută re
parații de tinichigerie, 
vopsitorie, izolări șl alte

INDUSTRIA MICĂ 
ÎN AFIRMARE

prestări auto. Se creează 
condițiile pentru începe
rea activității de confecții 
metalice pentru întreprin
deri și populație. Se am
plifică activitatea de de-

mentelor electrice anti
grizutoase concentrîndu- 
ne asupra unor repere ca 
de exemplu: releele de 
viteză RVI, dispozitivele 
de oprire a transportoa
relor de pe traseu DOTA, 
stațiile de convorbire 
ISCA-3 și altele. Apreci
ez activitatea brigăzi
lor de lăcătuși, strungari, 
frezori și sudori conduse 
de maiștrii Ion Branga 
și Ion Ungur, precum și 
brigada de electroniști 
condusă de maistrul Ni
colae Macarie. Țin "să 
scot în evidență munca 
de calitate a electroniș- 
tilor Alexandru Beltekl 
și Nicolae Bîrluț care e_ 
xecută cu multă price
pere echiparea combinelor 
de abataj de tip CA-l și 
CA-2 cu instalații elec
trice anțigrizutoase.
Iar colectivul nostru toc

mai calitatea înaltă a a- 
cestor echipamente, prin 
care se conferă siguranță 
muncii minerilor — se 
străduiește s-o asigure.

loan BĂLOI, 
expert A.G.R. la I.U.M.P.

Răspundem 
cititorilor

■ IOSIF FALUVEGI, 
Uricani: Nu ne-a fost de 
folos sesizarea dv deoare
ce nu ați menționat nici 
un șofer, nici un autobuz 
și nici o zi în care ați 
constatat neajunsurile la 
care vă referiți. Unele din 
aceste neajunsuri le-am 
abordat deja și așteptăm 
— ca șl dv —, măsurile 
necesare din partea 
A.U.T.L.P.

■ MIRON SOI, Vulcan: 
Contribuția stabilită în 
lumina Legii 20/1971 se 
plătește de către fiecare 
cetățean, din mină, în fie
care an la serviciul finan
ciar al consiliului popu
lar al localității respecti
ve. Nu este numai vina lu
crătorilor consiliului popu
lar că dv. nu cunoașteți 
reglementările legale și 
aveți restanțe. Trebuie să 
plătiți contribuția pe anul 
curent, precum și pe anii 
1982 și 1981. Restul, să_l 
plătească, eventual lucră
torul de la consiliu care 
nu v~a înștiințat.

zinsecție și deratizare 
pentru unitățile miniere 
și populații și se diversi
fică gama de produse tex
tile, recent începînd pro
ducția melanei dărăcite 
pentru populație și alți so- 
licitanți. Industria mică 
vine, de asemenea, în in- 
tîmpinarea solicitărilor 
populației cu cele 6 cup
toare pentru pîine și alte 
produse de panificație din 
toată Valea, precum și prin 
unitatea dex sifonărie, mu
tată recent în strada 30 
Decembrie. (T.Ț.)

—------------

Noi dimensiuni ale dezvoltării •. 
social-economice

(Urmare din pag. I)

134 de familii de mineri 
sau alți oameni ai mun
cii din Uricani s_au mu
tat în casă nouă. Prin 
diversificarea serviciilor 
către populație, secțiile 
din Uricani ale coopera
tivei „Straja" și-au de
pășit sarcinile la produc
ția marfă cu 5,1 la sută, 
iar la producția globală 
cu 6,1 la sută. Activită
țile de gospodărire co
munală s_au desfășurat 
la nivelul cerințelor. U- 
nitățile comerciale din o- 
raș au desfăcut în peri
oada scursă din acest an 
mărfuri în valoare de 82 
milioane lei, asigurîndu- 
se o bună aprovizionare 
a populației. Rezultate 
bune au obținut și cele
lalte unități economice 
de pe raza orașului: în
treprinderea de foraje 
speciale, secția de dru
muri și poduri, iar în 
activitatea de înfrumu
sețare a orașului ne-am 
bucurat în permanență 
de sprijinul cetățenilor, 
care au efectuat lucrări

Nota Prețul necruțător al maniei spirtoaselor
într-una din zilele toam

nei acestui an, soții Jean 
și Ana Merișanu, oameni 
ai muncii la Preparația 
cărbunelui Coroești, s-au 
prezentat la serviciu în 
cadrul atelierului trans
port, loc de muncă „în foc 
continuu", în schimbul de 
după-amiază. în jurul orei 
21, între cei doi soți, Jean 
și Ana Merișanu și cole
ga lor de muncă Floare 
Crișan a izbucnit o ceartă 
violentă, care în scurtă 
vreme s-a transformat în 
bătaie.

Sesizată, miliția s-a de
plasat la fața locului și a 
constatat că toți cei trei 
„combatanți" se aflau sub 
influența băuturilor alco
olice.

în dimineața zilei ur
mătoare, plutonierul Ion 
Pantelimon revenit la 

de muncă patriotică în 
valoare de peste 8 000 000 
lei.

Și în privința dezvol
tării în profil teritori
al, ne putem declara mul
țumiți de activitatea de
pusă. în acest an, am 
livrat la fondul centra
lizat de stat 91 tone 
taurine, 5 tone porcine, 
6,9 tone ovine, 192 bl 
lapte de vacă, 179 hl lap
te de oaie și 5,8 tone 
lînă, realizări care ne 
situează pe un loc de 
frunte în acest domeniu. 
La ora bilanțului se cu_ 
vin amintite rezultate 
deosebite obținute pen
tru creșterea și educa
rea celor peste 1400 e- 
levi din cele 5 școli ale 
orașului, precum și suc
cesele repurtate de forma
țiile noastre artistice în 
cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei".

Pentru anul viitor, o 
rașul Uricani va cunoaș
te noi cote ale dezvoltă
rii social-economice. Pro
ducția de cărbune care 
urmează să fie extrasă 
va fi superioară anului

Preparația Coroești pen
tru a definitiva cazul, este 
interpelat de Aladar Var
ga, om al muncii la ace
eași unitate, concubinul 
Floarei Crișan, cu inten
ția de a i se face cunos
cut mersul cercetărilor. 
Subofițerului de ‘ miliție 
nu i-a fost greu să cons
tate că Aladar Varga era 
și el sub influența bău
turilor alcoolice, avînd și 
„o porție suplimentară" în 
buzunar constînd dintr-o 
sticlă plină cu lichior de 
vanilie. După spusele a- 
cestuia, a băut cu colegii 
de muncă după terminarea 
serviciului pe malul Jiului, 
în spatele preparației. Pen
tru faptul că, potrivit De
cretului 400 constituie in
fracțiune pătrunderea in 
incinta unității sui) influ
ența băuturilor alcoolice, 

1983 și prin intrarea în 
producție a minei de la 
Valea de Brazi. Secția de 
preparare a cuarțului 
va crește în capacitate, 
fiind alocată în acest 
sens o investiție de peste 
1 milion lei. Au dema
rat, deja, lucrările de 
investiții la Valea de 
Brazi și la preparația 
cărbunelui Uricani. în a- 
nul care urmează pla
nul de apartamente va 
fi dublu față de 1983. 
Mare parte din construc
țiile de locuințe au și 
fost demarate. Mal avem 
în plan atacarea lucrări
lor la o policlinică cu 
staționar și ale unei cen
trale termice de zonă. 
Concomitent, vor spori 
preocupările pentru creș
terea numărului de ani
male, pentru realizarea 
unor îmbunătățiri fun
ciare, care să asigure noi 
terenuri pentru agricul
tură. activități care vor 
contribui la sporirea eco
nomiei naționale, la ca
litatea muncii și vieții 
locuitorilor orașului dos- 
tru.

indiferent dacă omul este 
la serviciu sa.u nu, pe 
lista celor în culpă a fost 
adăugat și numele lui A- 
ladar Varga.

Cei vinovați, sclavi ai 
alcoolului, care puteau 
pune în pericol bunul 
mers al producției, și-an 
primit pedepsele aspre 
dar meritate: Ana Merișa
nu, Jean Merișanu și Floa
re Crișan au fost judecați 
pentru pătrunderea în u- 
ni ta.te sub influența bău- ; 
turilor alcoolice, iar Ala- ’ 
dar Varga pentru pătrun- ' 
derea în unitate sub In- ! 
fluența băuturilor alcooli
ce și introducerea’ unor 
astfel de băuturi în incin
ta unității. n

Cristian ȘTEFAN, 
cu sprijinul miliției ora

șului Vulcan (

In după-amiaza zilei 
de 24 decembrie, Spicu 
Munteanu, conducător 
auto la Autobaza de 
transport a C.M.V.J era 
de serviciu pe majma de 
intervenție de la IM. 
Petrila. Profiting de bu
năvoința dispec-aiutui a 
părăsit incinta minei 
înainte de terminarea 
orelor de program. în 
loc să parcheze mașina 
31 HD 7877 în spațiul de 
lîngă Casa de cultură și 
să eștepte sosirea schim
bului a mera și a tractat 
un autoturism rămas în 
pană. La întoarcere, co_ 
borînd panta pe strada 
Institutului, nu a ținut 
cont de prevederile regu
lamentului de circulație 
de a cobori cu viteza 
cu care ă abordat-o și a 
încef"'’ să' schimbe vi
teza, manevră care nu 1—a 
reușit, scăpînd astfel 

mașina de sub control. 
Disperat, conducătorul 
auto a încercat de mai 
multe ori să introducă 
schimbătorul de viteză 
în una din treptele de 
viteză dar nu a reușit

Lantul slăbiciunilor
9

si consecințele lui» •

întrucît o astfel de ma
nevră nu poate fi exe
cutată decît de șoferi bi
ne pregătiți, pe cînd...

Scăpată de sub control, 
mașina a ■ prins viteză 
de aproape 80 km la oră. 
în mtersecția cu bule
vardul Republicii, Spicu 
Munteanu a încercat 
printr-un viraj larg să 
se înscrie pe una din 

benzile de circulație. Din 
oauza vitezei mari ma
nevra nu i-a reușit șl a 
intrat în plin în stația 
de autobuz accidentînd 
grav patru persoane (do
uă au decedat) și mașl- 

na grav avariată. Un 
accident grav, un acci
dent care a curmat via
ța a două persoane și 
care poate ar fi outut îl 
evitat dacă dispecerul de 
la mina Petrila nu apro
ba plecarea mașinii de 
intervenție pentru a 
tracta un autoturism 
particular, sau dacă șo
ferul Iși urma traseul 

care era înscris pe foaia 
de parcurs.

De acest accident se 
face vinovată și condu
cerea autobazei care nu 
a analizat îndeaproape 
modul de comportare și 
pregătire al acestui con
ducător auto care în re
petate rînduri bloca sis
temul de frînare pe ro
țile din spate,, deși a 
fost avertizată de co
legul său despre abate
rile pe care le săvîrșea 
Spicu Munteanu.

Iată un adevărat lanț 
al slăbiciunilor care a 
condus la acest grav' ac
cident de circulație care 
trebuia evitat prin mă
suri drastice, luate la 
timpul potrivit.

Cpt. Ilie RUS, 
șeful biroului circulație 

de la Miliția municipiului 
Petroșani

Programul unităților comerciale 
pentru intervalul 28 decembrie 1983 ~~

2 ianuarie 1984
Direcția comercială a municipiului ne-a comuni- i 

cat următorul orar de funcționare a unităților co
merciale din Valea Jiului, pentru intervalul 28 de
cembrie 1983 — 2 ianuarie 1984 :

în zilele de 28, 29 și 30 decembrie, magazi
nele alimentare pe un singur schimb, precum și 
magazinele industriale vor prelungi programul dc lu
cru cu două ore, fiind deschise de la 8 pînă fa orele 
19,00.

In ziua de 31 decembrie 1983, magazinele vor 
funcționa pînă la orele 18.

Unitățile de alimentație publică care Organizează 
Revelionul, vor începe programul la ora 18 și vor fi 
deschise pînă la ora 6 dimineața.

In data de 1 ianuarie 1984, toate magazinele ali
mentare și nealimentare vor fi închise. Unitățile dc 
alimentație publică vor funcționa cu program nor
mal, cu excepția celor care au organizat Revelionul, 
care vor fi deschise la orele 18 și vor funcționa pînă 
la ora 2.

In data de 2 ianuarie 1984, vor fi deschise, între 
7 — 10, magazinele de pîine, lapte, legume-fructe, 
tutungeriile, sifoneriile și halele agroalimentare.

9
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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. ^moii 20,20

20,35

FlLMfc

Arc peste timp. 24 
Ianuarie 1859-1 )84.
Cîntec patriei iubi
te. Muzică ușoară.

(Urmare dl o pagina I)

gie ca, împreună ca Co. 
miletul de Stat ai Planifi
cării, Ministerul Aprovizio. 
nării Tehnico-Materiale, cu 
ministerele producătoare, să 
revadă și să normeze, in 
termen de trei luni, în. 
tregul sistem de tipizare și 
dotare cu aparatură de 
măsurare și automatizare. 
De asemenea, s-a indicat 
să se elaboreze un program 
de măsuri în vederea pro. 
ducerii in țară a aparaturii 
de măsură și control, pre
cum și pentru organizarea 
corespunzătoare a ateliere, 
lor de reparare a acestor 
aparate în cadrul ministe
relor, urmînd ca Ministe
rul Industriei de Mașini- 
Unelte, Electrotehnicii și 
Eletronicii să asigure com
ponentele de bază ale aces. 
tor sisteme și aparate.

Comitetul Politic Execu
ție a cerut, de asemenea, 
să se manifeste exigență și 
răspundere maximă în ac
tivitatea de exploatare, în
treținere, reparare și veri
ficare metrologică a mij
loacelor de măsurare din 
Unitățile economice și so
ciale și să se asigure condi
ții tehnico-matcriale ne
cesare pentru desfășurarea 
corespunzătoare a activită
ții de metrologie in aceste 
unități.

în continuare, Comitetul 
Politic Executiv a analizat 
și aprobat raportul pri
vind balanțele principale
lor produse agroalimentare 
din recolta anului 1983. S-a 
apreciat că, în ciuda unor 
condiții climaterice mai 
grele din acest an, s-a reu
șit ca, prin activitatea de
pusă de oamenii muncii 
din agricultură, să se cre
eze condiții care să asigure 
aprovizionarea corespunză
toare a populației cu pro
duse agroalimentare, în 
conlormitate cu programul 
de autoaprovizionare,' pre
cum și alte nevoi ale eco
nomiei.

Comitetul Politic Execu
ții' a stabilit măsuri în 
vederea unei mai bune 
gospodăriri și utilizări a 
produselor agroalimentare 
obținute in acest an, pen. 

* tru îndeplinirea integrală a 
programelor aprobate de 
Conferința Națională a 
partidului privind asigura
rea necesarului de materii 
prime pentru economie și 
satisfacerea corespunzătoa
re a cerințelor de consum 
ale populației. In acest 

scop, s-a indicat să se stu
dieze și să se elaboreze o 
serie de reglementări care 
să asigure participarea în 
măsură tot mai mare a 
gospodăriilor populației la 
constituirea fondului de 
stat, îndeosebi la carne, 
Inp.te, păsări, ouă și alte 
produse agricole. Ținînd 
seama de prevederile sta
bilite prin plan privind 
dezvoltarea producției a- 
gricole in gospodăriile 
populației, s_a apreciat că, 
printr-o reglementare mai 
judicioasă pe bază contrac
tuală a obligațiilor produ
cătorilor individuali față 
de fondul central de stat, 
se poate obține, astfel, o 
participare substanțială a 
acestui sector la îmbunătă
țirea în continuare a apro
vizionării populației cu pro
duse agroalimentare și a 
industriei cu materii pri
me agricole. în acest sens 
Comitetul Politic Executiv 
a cerut guvernului să pre
zinte, spre dezbatere și a_ 
probare, un proiect de le
ge.

în cadrul ședinței. Co
mitetul Politic Executiv a 
aprobat Programul de par
ticipare a întreprinderilor 
de comerț exterior ale 
României la manifestările 
oxpoziționale economice in
ternaționale în anii 1984— 
1985 și organizarea Expozi
ției realizărilor economiei 
naționale în 1984. A fost 
subliniată, cu acest prilej, 
importanța deosebită a 
lărgirii în continuare a 
Colaborării și cooperării

internaționale a României 
eu celelalte state, necesita, 
tea de a se acționa în așa 
fel incit întreaga activitate 
de comerț exterior a țării 
să cunoască o puternică 
dezvoltare, in spiritul și 
pe baza orientărilor și sar
cinilor stabilite în planul 
național unic de dezvoltare 
economico-socială pe 1984— 
1985.

S.a subliniat importanța 
realizării in întregime a 
exportului stabilit și obți
nerii unei producții de bu
nă calitate, de înalt nivel 
tehnic, astfel incit produ
sele românești să fie com
petitive cu cele mai bune 
produse similare pe plan 
mondial pentru a se putea 
obține, pe această bază, o 
creștere a valorificării pro
duselor noastre la export, 
în program sînt prevăzute 
participările țării noastre 
— prin Camera de Co. 
merț și Industrie a Repu. 
blicii Socialiste România 
—, cu pavilioane proprii și 
birouri comerciale la ma
nifestările expoziționale in
ternaționale ce se vor or
ganiza in perioada amintită, 
precum și la expozițiile ce 
se vor organiza în țară.

Comitetul Politic Execu
tiv a examinat și aprobat, 
de asemenea, raportul de
legației române care a par
ticipat la lucrările reuniu." 
nii pregătitoare a Confe
rinței pentru măsuri de 
încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Euro
pa, ținută la Helsinki in 
perioada 25 octombrie — 
11 noiembrie 1983. .

Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat că delegația 
română a acționat, pe baza 
mandatului avut, pentru 
adoptarea de către reuniu
nea pregătitoare a unor 
hotărîri care să pună bazele 
unui cadru eficient de ne
gocieri, în spiritul celor 
stabilite de Reuniunea de 
la Madrid. Comitetul Po
litic Executiv a reafirmat, 
cu acest prilej, hotărîrea 
României de a.și aduce în

treaga contribuție și de a 
acționa în așa fel, împreu. 
nă cu celelalte state, in
cit reuniunea din ianuarie 
de la Stockholm să răs. 
pundă pe deplin, prin re
zultatele sale, așteptărilor 
popoarelor europene pri
vind trecerea la dezarma, 
re. și, in primul rlnd, Ia 
dezarmare nucleară, în
tărirea încrederii și securi
tății pe continent, realiza
rea unei Europe unite, fă
ră arme nucleare, a unei 
Europe a păcii și colaboră
rii între toate statele, fără 
deosebire de orînduire so
cială.

în cadrul ședinței a fost 
prezentată o informare cu 
privire la vizita de prie
tenie efectuată în țara 

noastră, în perioada 17—18 
decembrie, de primul mi
nistru al Republicii Elene, 
Andreas Papandreu.

Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat întru totul 
rezultatele noului dialog la 
nivel înalt româno-clen, 
desfășurată într-o atmosferă 
de caldă prietenie, de în
țelegere și stimă reciprocă, 
și a subliniat că el des
chide largi perspective dez
voltării legăturilor tradițio
nale dintre România și 
Grecia, în interesul și spre 
folosul ambelor țări și po
poare, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat concluziile și 
înțelegerile la care s-a a- 
juns în cursul convorbiri
lor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și pre
mierul Andreas Papandreu 
șl a stabilit măsuri pen
tru transpunerea lor în 
viață, pentru extinderea și 
aprofundarea continuă a 
relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre țările și 
popoarele noastre.

Comitetul Politic Execu
tiv a soluționat, de aseine 
nea, probleme curente ale 
activității de partid și de 
stat.

PETROȘANI — 7 No
iembrie i întoarcerea din 
iad j Unirea i Hercule cu
cerește Atlantida.

PETRILA i Mult mai 
de preț o iubirea.

LONEA i Secretul jur
nalului intim.

ANINOASAi Valentina.
VULCANi Luceafărul i 

Marele vals IJI.
LUPENI i

Drumul spre Rio.
URICANI :

Cultural !

Izvorul.

TV.

15,00 Telex.-
15,05 Umanism socia

list, sănătate, pace. 
Secvențe de la 

Concursul național 
de Cruce Roșie, des
fășurat sub 
generic.

acest

15,30 Emisiune în limba 
maghiară (parțial co
lor).

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,45

21,20

21,45

Fotograme 
lltate.
Videoteca 
țlonală (color).
Telejurnal (parțial 
color).

din rea-

interna-*
I
I
I
I

RADIO
la 1 la 

invitaților. 
de știri, 

folcloric, 
medicului.

3.
Clubul 
Buletin
Moment
Sfatul

Partidul, Ceaușescu 
program de

13,00 De
15,00
16,00 
16,05 
16,20 
16,25
România — 
cîntece. 16,40 Coordonate 
economic^. 17,00 Buletin 
de știri. 17,05 Radioreflec
tor. 17,30 Cîntece de Ion 
Croitoru 17,40 Odă lim
bii române. 18,00 Orele 
serii. 20,00 Radiojurnal. 
22,00 O zl într-o 
23,00 Sclecțiunl din 
ra „Rîndunica“ de 
cini. 23,30—5,00 
stop muzical.

oră. 
ope_ 
Puc-
Non

memento

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Dicu 
Ion, eliberată de I.M. Lu_ 
peni. O declar nulă. (1523)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ruțulyi 
Wilhelm, eliberată de I.M. 
Petrila. O declar nulă.

(1524) 
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Șerban 
Crinela, eliberată de I.M. 
Paroșeni O declar nulă

(1525) 
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Dagău 
Nicolae, eliberată de I.M. 
Paroșeni. O declar nulă.

(1526)

I

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mende- 
lovics Constantin eliberată 
de I.P.S.R.U.E.E.M. Petro
șani. O declar nulă. (1528)

ANUNJ DE FAMILIE

SOȚUL, fiica, ginerele 
șl nepotul anunță cu 
adîncă durere încetarea 
din viață a celei care 
a fost

SCHILLER XENIA
Înmormîntarea azi, 

ora 15 din strada Inde
pendenței. (1527)

Corespondență din Katowice — R.P. Polonă

Cârb une aintr-o
nouă

Mineritul reprezintă cea 
rnai veche Industrie polo
neză și cea mai bună școa
lă tehnică. Toată lumea își 
jclă astăzi seama în Polo
nia că pe această materie 
primă se sprijină întreaga 
.economie, de aceea Și este 

’ țprivită fietaro nouă mină 
nu ca o întreprindere o- 
bîsnuită, d ca un punct 

’^strategic, cu rol hotărîtor 
în industria țării.

Economia națională s-a 
îmbogățit de curînd cu o 
■nouă întreprindere minie
ră. In decembrie, de Ziua 
minerului polonez, genera
tul Woyciech Jaruzelski a 
inaugurat cea de-a 20_a 
mină de huilă «construită 
după război, în anii Polo
niei populare, mină care 
astăzi produce din plin.

Noua întreprindere mi
nieră, situată în regiunea 
carboniferă RybnicR, a pri
mit numele profesorului 
Boleslaw Kruplns&i, omul 
de care se leagă o bună 
parte din istoria mineritu
lui, tehnicii, științei orga
nizării producției șî, mai 
ales, darea în exploatare a 
multor mine, după cel de
al doilea război mondial. 
Acest om este creatorul

mină
concepției originale polo
neze de organizare com
plexă a zonelor miniere, 
mina despre care este vor. 
ba a fost construită într-o 
astfel de zonă. Modul de 
organizare a acestei inves
tiții este și el complex, a- 
sigurînd folosirea celor mai 
noi instalații, a unor siste
me de comandă computeri
zate, deplina mecanizare a 
lucrărilor legate de exploa
tare. Este prima mină din 
Polonia la care s-au con
struit, în același timp cu 
puțurile de extracție, clă
diri soclo-culturale șl lo
cuințe pentru mineri.

Pe baza unui program de 
investiții identic se constru
iesc acum încă 5 mine — 
4 în Silczia și una în cea 
mai nouă zonă industrială 
a Republicii Populare Po
lone, în bazinul carbonifer 
Lublin. Două dintre ele 
yor Intra în exploatare în 
cincinalul următor, celelaL 
te trei abia după anul 1990. 
Dar, așa cum se știe, con
struirea obiectivelor minie
re reprezintă cea mai ane_ 
voioasă investiție de lungă 
durată.

Anna WOZNIAK 
redactor la ziarul 

„Trybuna Robotnicza" 
din Katowice - R.P. Polonă

Retrospectivă fotbalistica ’S3

„0 echipă nu
I’lecînd de la considerentul că practic nu există 

decît simbolic perioade de vacanță, mai ales pentru 
echipele aflate în zona fierbinte a clasamentului, 
ne-am adresat antrenorului Cornol Cărare, pentru 
a ne relata cauzele care au dus echipa „Minerul" 
Aninoasa în situația de „lanternă" a seriei a VIII-a.

— Care sînt motivele, 
obiective și subiective, 
care au făcut să se a- 
jungă la minus 3 puncte 
în clasamentul adevăru
lui? S-au cîștigat 4 parti
de, s-au realizat 3 ega- 
lurl, pierzîndu-se 8, gola
verajul fiind de minus 13 
(13—26), obținindu-se în 
final doar 11 puncte. De 
ce?

— Am preluat forma
ția din mers, în luna au
gust; lotul nu cuprindea 
nici cel puțin 11 jucători, 
în aceste condiții am fost 
nevoit să completez lotul 
cu unii dintre fotbaliștii 
care au... acceptat să e- 
yolueze la Aninoasa, a- 
dică cu; Haiduc, Muntea- 
nu, Puțura, Iosif Popa (ju
nior), Vîlceanu, Lakatos, 
Irimuș și Ion Jenică. In 
zilele care au rămas plnă 
la începerea campionatu
lui nu am reușit să rea
lizez omogenizarea, să mă 
opresc asupra unsprezece- 
lui de bază și a rezerve
lor pe posturi.

— Cum se explică fap

Au cuvîntul antrenorii 
se construiește peste

tul că la venirea dumnea
voastră lotul a fost înju
mătățit?

— Predecesorii mei, nu 
știu din ce rațiuni, au gă
sit de cuviință să renun
țe la unii dintre vechii 
componenți: Bălosu, Do- 
brescu, Iacob, Faur, A- 
Iecu, Mag, Banga, Gorcea 
și Llxandru, ultimul ne- 
fiind primit la ședințele 
de pregătire, s-a antrenat 
In perioada precompetițio- 
nală cu... rugbiștii de la 
„Știința".

— Cum au participat 
jucătorii la procesul de 
pregătire?

— Am Încercat să pun 
accent deosebit pe pregă
tirea fizică și cea tacti
că. Am întîmpinat însă 
destule greutăți, datorită 
faptului că dreptunghiului 
verde din Aninoasa 1 s-au 
adus îmbunătățiri și am 

fost nevoițl să ne desfă
șurăm antrenamentele pe 
baza sportivă „Știința‘1, 
unde nu am dispus de 
condiții optime. In ciuda 
acestoi impedimente am 

reușit să realizez o bună 
pregătire fizică, cea teh
nică și tactică necesitind 
mult mai mult timp. Pri
ma partidă In care am În
registrat un semieșec. s-a 
disputat la Vulcan, prac
tic în condiții de depla
sare.

— Care a fost de-a lun
gul celor cincisprezece 
jocuri randamentul fiecă
rui component?

— In acest sens ar fi 
multe de spus, mă rezum 
însă la a spune că am fost 
mulțumit de prestațiile lui 
Pocșan, Tudor, Fodor, Li- 
xandru, Dozsa, juniorul io- 
sif Popa; în parte de cea 
a lui Dumitraș, Munteanu, 
Haiduc, Guran, Hădărean ; 
nu au atins forma sconta
tă: Ion Jenică, Sătmăreanu, 
Arhip, Lakatosj am 
avut probleme cu portarul 
Bogheanu, foarte talentat, 
dar capricios, care nu a 
participat la antrenamente 
pînă în luna decembrie, 
fapt ce a determinat con
ducerea secției să renunțe 
la serviciile sale.

— Ați primit din partea 
secției de fotbal sprijinul 
necesar ?

— In prima parte a tu
rului factorii cu responsa
bilități în această direcție 
nu s-au implicat direct,

noapte“
motiv pentru care in lua
rea unor decizii răminem 
în mare măsură singuri. 
Sesizînd această stare da 
fapt conducerile întreprin
derii și asociației sporti
ve au luat măsuri, urmînd 
ca din componența secției 
să fie numiți oameni pa
sionați care să-și aducă 
contribuția la bunul mers 
al acestei activități (ing. 
Ignat Dane, sing. loan 
Liszka și Ion Ionică).

— Al doisprezecelea ju
cător — publicul, cum a 
primit succesele și semie- 
șocurile formației?

— Greu de spus, există 
intr-adevăr suporteri a- 
devărați, dar mai sînt și 
unii care uită faptul că 
o echipă nu se constru
iește peste noapte. Și 
apoi, seria a VIII-a, este 
fără îndoială una dintre 
cele mai grele, ea cuprin- 
zînd grupări sportive cu 
frumoase cărți de vizită, 
reprezentînd centre cu o 
bogată tradiție. In final 
aș concluziona faptul că 
multe dintre cauzele care 
duc fotbalul din Aninoa
sa în această situație sa 
datorează faptului că Mi* 
nerul nu are pepinieră. 
Pe Viitor, în acest 6ens, 
va trebui să se facă mult 
mal mult. (T, TRIFA)
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