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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceausescu secretar general al Partidului 
Comunist Român, vineri, 9 martie, a a- 
vut Ioc ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

tn cadrul ședinței au fost examinate 
Raportul privind rezultatele recensămîn- 
tului animalelor domestice de la 1 febru
arie 1984, precum și Raportul privind re
zultatele controlului efectuat asupra evo
luției efectivelor de bovine în perioada 
1 februarie 1983 — 1 februarie 1984.

Comitetul Politic Executiv a apreciat 
că situația efectivului de animale este în 
general bună. Pe ansamb’ul agriculturii, 
numărul animalelor este mai mare la toa
te speciile de bază, inelusiv la animalele 
matcă — ceea ce asigură condițiile ne
cesare pentru creșterea continuă a efec
tivelor în anii viitori la nivelul preve
derilor stabilite în plan și pentru înfăp
tuirea programului de autoaprovizionare 
cu produse agroalimentare.

La actualul recensămînt s-au înregis
trat cele mai mari sporuri la porcine, o- 
vine și bovine, în comparație cir crește
rile anuale din perioada 1950 — 1983. 
Conform datelor recensământului, sporu
rile reprezintă peste 506 000 bovine, 
1702 900 porcine, 1 701 600 ovine și capri
ne, precum și peste 8 190 000 păsări. Re 
asemenea, s-au înregistrat creșteri în
semnate la iepuri de casă și familii de 
albine.

Deși la toate speciile de bază au fost 
înregistrate realizări importante față de 
recensămîntul din anul 1983, efectivele 
de animale nu sînt încă la nivelul pla

nului și al programelor speciale pe care 
le avem în domenitil dezvoltării zooteh
niei. într-o serie de județe efectivul de 
animale continuă să fie sub posibilități,, 
iar numărul gospodăriilor care cresc a- 
nimale — îndeosebi bovine și ovine —, 
precum și păsări este încă necorespun
zător. Se mențin diferențieri între ju
dețe, chiar și între acelea cu condiții a- 
semănătoare de creștere a animalelor.

Pornind de la această situație, Comite
tul Politic Executiv a atras atenția con
ducerii Ministerului Agriculturii și In
dustriei Alimentare, tuturor celor cărora 
le revin răspunderi pe linie de partid și 
de guvern în domeniul îndrumării și 
controlării acestei activități, precum și 
organelor agricole Centrale și locale, co
mitetelor județene de partid și consilii
lor populare să ia toate măsurile care se 
impun și să acționeze cu fermitate și 
consecvență pentru a asigura realizarea 
sporului prevăzut în plan, pentru întă
rirea ordinii și disciplinei în respectarea 
legalității privind înregistrarea, circula
ția, vînzareă și tăierea animalelor. în 
fiecare județ să se ia măsuri energice — 
în spiritul legilor pe care le avem — pen
tru a se pune capăt tăierilor ilegale și 
ne justificate de animale, mai ales de 
bovine, precum și pentru reducerea mor
talității. S-a indicat, totodată, să se acțio
neze mai hotărît pentru organizarea cu
prinderii la reproducție a întregului efec
tiv de animale femele pentru asigurarea 
necesarului de reproducători de cea mai
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în spiritul cuvîntării tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
la Plenara llrgită a Consiliului Sanitar Superior

Creșterea natalității, obiectiv 
prioritar al cadrelor rnedico-sa«iitare 

din Valea Jiului
Plenara lărgită a Consiliului Sanitar Superior consti

tuie un eveniment politic cu proiunde și complexe conse
cințe în dezvoltarea națiunii noastre socialiste și progre
sul multilateral al patriei. Cu tovarășul dr. în medicină, 
medic primar MIHAl BÂNACU, directorul Spitalului mu
nicipal din Petroșani, care a participat la plenară, am 
vorbit despre semnificațiile acestui eveniment.

— Organizată din iniția
tiva tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, plenara 
reflectă permanenta grijă 
a partidului și statului pen
tru creșterea natalității și 
asigurarea unui spor natu
ral corespunzător al popu
lației, întărirea familiei, o- 
crotirea mamei și copilu
lui, pentru păstrarea sănă

tății și vigoarei poporului 
nostru. Este impresionant 
faptul că tovarășul Nicolae 
Ceausescu a sesizat aceste 
probleme, de copleșitoare 
importanță, înaintea cadre
lor de specialitate și a ce
rut să . se întreprindă, să 
se organizeze analiză exi-" 
gentă a cauzelor. Sint idei 
profund umaniste care au 
o mare valoare și pentru

practica medicală din Va
lea Jiului. O cauză princi
pală a scăderii natalității o 
constituie faptul că au cres
cut întreruperile de sarci
nă, dovedindu-se indisci
plină in respectarea legilor 
țării. Iată de ce avortul il
legal este considerat acum . 
o crimă împotriva națiunii. 
Numărul de avorturi spon
tane., care în majoritate 
sint provocate, a ajuns să 
depășească numărul naște
rilor la mia de locuitori.

Interviu realizat de 
Tiberiu SPATARE

(Continuare tn pag. a 2-a)

Miercuri, la ora primului, o brigadă de reporteri ai 
ziarului nostru a întreprins un raîd-anchetă la patru în
treprinderi miniere, vizind, în principal, activitatea comisii
lor de valorificare a deșeurilor. Mai concret, s-a urmărit 
îndeaproape colectarea și valorificarea fierului vechi, o 
problemă devenită acută, uneori cu implicații grave la în
treprinderile miniere. Sute de tone de fier vechi, pe care 
topitoriile le așteaptă, in care s-au investit fonduri și vo
lum de muncă ZAC, acesta este termenul, in incintele 
minelor, sau te miri pe unde, „grație" unei atitudini de 
delăsare, de lipsă de responsabilitate din partea factori
lor responsabili,

In lumina ultimelor sarcini trasate de conducerea su
perioară de partid și de stat, trebuie, și se poate face to
tul, pentru eradicarea acestor lipsuri. Constatările noastre 
— în relatările ce urmează :

I.M. LIVEZEN1

Bine, dar se poate mai bine
Chiar în ziua anchetei, 

16 ițteciști în frunte cu se
cretarul organizației de ti
neret pe mină, -finalizau o 
acțiune în cadrul căreia 
s-au încărcat 6 vagonete 
cit role de bandă, descon- 
gestionîndu-se punctul de

claubare. La mina Livezeni 
există, se vede, preocupări 
în acest sens. Trebuie evi
dențiat faptul că anul tre
cut planul de valorificare a 
deșeurilor (chiar și la cu
pru și aluminiu) a fost în
deplinit, după cum ne in-
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Eficiență sporită 
in activitatea 
din subteran

Conținuînd șirul bunelor 
rezultate obținute și în ziua 
de joi, 8 martie, opt în
treprinderi miniere — Lo- 
nea, Petrila, Dîlja, Aninoa- 
sa, Vulcan, Paroșeni, Băr- 
băteni și Uricani au extras, 
împreună, suplimentar pes
te 1400 tone de cărbune.

E Cel mai mare plus 
al zilei a fost înregistrat 
la mina Vulcan, 416 tone 
de cărbune, cumulind ast
fel de la începutul lunii 
peste 2 000 de tone extrase 
suplimentar. Cu acestea, 
producția extrasă peste pre
vederile de plan de la. în
ceputul anului se ridică la 
16 500 tone de cărbune. Din 
cele șapte sectoare de pro
ducție ale minei, .șase au 
sarcinile de plan depăși
te. Singura excepție o face 
sectorul I IT, care în prima 
parte a lunii martie a ex
tras peste prevederi 235 to
ne de cărbune și depune 
eforturi susținute să recu
pereze pîiiă la sfîrșitul a- 
cestei luni minusul cumu
lat în ianuarie și februarie. 
Cu cel mai mare plus se 
înscriu minerii sectorului 
V, care și-au depășit sarci
nile de plan cu peste 8 700 
tone de cărbune.

Dacă la aceste rezultate 
bune obținute la producția 
fizică de cărbune, adăugăm 
cele peste 5600 tone primi
te bonificații ca urmare a 
reducerii conținutului de- 
cenușe și umiditate ne pu
tem forma o imagine des
pre eficiența cu care au 
lucrat minerii de la Vul
cani
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12 MILIOANE TONE
CĂRBUNE EXTRAS

De la minus 500, 
la plus 600 tone
Sîmbătă, 11 februarie, publicam ancheta ziarului „De 

ce nu știe șeful sectorului ce-i lipsește brigăzii?", în 
cadrul căreia ne refeream la cîteva nerealizări și defi
ciențe din activitatea brigăzii conduse de Constantin 
Broască, de la mina Aninoasa, sectorul I. De la început, 
o precizare - în perioada analizată, șeful sectorului era 

in concediu, deci n-avea cum să știe de necazurile bri
găzii. Care este situația acum, după aproape o lună ?

Dacă în ianuarie, for
mația de lucru înregistra 
un minus de 500 tone de 
cărbune, cu o nerealizare 
a productivității de 700 kg 
pe post, luna februarie a 
fost încheiată eu un plus 
de 500 tone și o producti
vitate superioară sarcini
lor cu 300 kg pe post. De 
la începutul lunii martie 
.brigada a extras peste 
prevederile de plan 100 
de tone. Redresarea este 
evidentă, ca dealtfel și 
eficiența acțiunii noastre 
de presă. Șeful sectorului, 
ing. Mircfâă PetreScu, ne 
prezintă „și modalitățile 

. abordate, .măsurile între
prinse pentru redresarea 
situației. Practic, toate 

problemele ridicate de bri
gadier, cu prilejul anche
tei, au fost rezolvate. Es-

troliului la orizontul 9, la 
scadența promisă, care u- 
șurează considerabil apro
vizionarea cu materiale. 
S-a căutat, ca pe fiecare 
schimb șă existe 10 oa
meni , ceea ce este destul, 
ba uneori chiar prea 
mult. Iri legătură eu per
foratoarele solicitate, s-au 
mai repartizat 3 bucăț* 
iar acum cu cele 10 din 
dotare, brigada se des
curcă'. Spiralele solicitate 
s-au confecționat în ate
lierul minei, șnur elastic 
a fost repartizat sectoru
lui. Aprovizionarea, unul 
din „baiurîlc“. brigăzii, nu 
mai este „bai". In două 
direcții s-a acționat. In 
primul rînd, s-a amenajat

Bujor MIRCESCU

te vorba despre montarea (Continuare in pag. a 2-a)

Metehne vechi (și noi) în colectarea 
și valorificarea fierului vechi

formează Constantin Neguț, 
șeful ..biroului administra
tiv. „Din păcate, anul a- 
cesta nu s-a predat nici o 
tonă de fier vechi ne spu
nea ing. Tiberiu

s-au întreprins cu perso
nalul TESA la puțul Ma- 
leia care a fost deja des
congestionat. Problema ră- 
mîne în incintă și la pulul 

Bindea, nr. 4. Intr-adevăr incinta

șeful sectorului electrome
canic, Pe rampa de încăr
care este depozitată O can
titate de 400 tone fier 
dintre care 200 tone vago
nete casate. Motivul? Mul
te vagonete casate a căror 
tăiere cu sudură este în
greunată de lipsa in unele 
perioade a carbidului și a. 
aeetilenei. Președintele co
mitetului de sindicat, Va- 
sile Poenaru ne informea
ză că acțiuni de colectare

principală^ nu arată . chiar 
bine, mavales lingă punc
tul de claubdj, lingă atelie- 

urtde 
benzi,

rul electromecanic 
mai „zac“ role de 
transportoare cu raciete, 
turbine, cabluri, și: altele. 
La puțul 4 se ridică pro
blema transportului, 
vede totuși intenția 
de a fi sortate piese (turbi
ne, semiaxe, role de trans
portoare, stele de acționare) 
care să fie supuse recondi- 
ționării. In numele organi

Se 
bună

zației U/ț’.C., Ion PănoiU, 
secretarul acesteia se anga
jează să intensifice ■ seria 
acțiunilor de colectare și 
descongestionare.

Așadar, la mina Livezeni 
preocupări există. Cu un 
sprijin ‘mai mare în apro
vizionarea cu carbid și a- 
cetilenă, prin1 organizarea

unor acțiuni .stăruitoare^ 
credem eă, odată cu veni
rea primăverii se va face 
„lumină" si în incintă. Suc
cesele pe frontul cărbune- . 
lui trebuie completate cu 
cele din domeniul gospodă
ririi: și recuperării deșeuri--: 
lor de fier 1

Rezultate, pe măsura preocupărilor
rampă . întrucât nu dispu-i 
nem întotdeauna de canti-ș 
tatea necesară de carbid, ; 
de autocrane și mijloace de I 
transport. Cu mijloacele l ; 
C.F.R., fiindcă transportări) ; 
fierul vechi direct la' Si- j 
meria, nu avem, probleme"'.

■ Alte amănunte ne. oferă i-

Directorul minei Uricani, 
ing. Carol Schreter, ne pre
zintă- preocupările colecti
vului pentru recuperarea, 
recondiționarea unor utila
je, . pentru strângerea fieru
lui vechi. „Fiecare* sector 
și-a organizat temeinic ac- 

,L ti vita tea în acest sens, fie
rul vechi se strînge în sub
teran în acord, cieci cons
tituie sarcină de plan; sta
diul realizării planului es
te. analizat periodic în 
e.o.m Cum avem patru in
cinte, ne este însă greu să 
strângem fierul vechi la

Raid anchetă realizat de 
Ion VULPE, 

Gheorghe BOLEA, . 
Gheorghe SPINU, 

Mircea BUJORESCU 
2^) j
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AGENDA studențească
live se vor întreprinde în 
Valea Jiului ?

SIMBATA, 10 MARTIE 1984

C r oh i că
a sociale a institutului. Do- 
i- tat cu premii, concursul 

largă 
partea

O succintă cronică ; ’ ’. ..
vieții cotidiene a studen- tat cu premii, c- 
ților din Institutul de mi- s-a bucurat de o 
nb consemnează, în acest participare din

tbarele : ■ ■>
■ CONCURS. „40 de

început de martie, urmă- studenților.
■ DIALOG _

_ . „ SĂNĂTATE. Cea _
ani de la înfăptuirea Re- doua zi a lunii martie 
voluției de eliberare so- ; _____ _
cială și națională, antifas- studenților cu

DESPRE 
de-a

. ... ..... ........ a
fost marcată de întîlnirea 

medicul 
cistă și antiimperialistă în institutului. In centrul 

t de 
întîlnire — aspecte ale i- 
gienei studiului, ale vieții 
de cămin, probleme

țara noastră" este tema discuțiilor prilejuite
unui concurs „Cine știe, 
cîștigă", ce a fost organi
zat de catedra de , științe

ordin medical privind 
practica în producție etc.

■ ACȚIUNI SPORTI
VE. O excursie în masivul 
Retezat, organizată de 
A.S.C. pentru studenții 
Facultății de. mine iubi
tori ai muntelui, precum 
și o drumeție pe schiuri 
în împrejurimile înzăpezi
te ale Petroșariiului, s-au 
desfășurat la sfîrșitul pri
mei săptămîni din mar

ile tic.

Patruzeci de bucurii
A tătfitis un fapt încărcat de bucurie Icscu, președintele comitetului de cămin, 

pentru noi, studenții darea în folosință, ne-a mărturisit : 
odțită cu începerea actualului ân univer- — In numele colegilor, al celor 40 de 
sitar, a încă două tronsoane din noul tinere familii de studenți care vor locui 
corp de, Clădiri aflat în construcție și in noul cămin destinat lor, doresc în 
destinat învățămîntului. Dar dotările des- primul rînd să mulțumesc din inimă co- 
tinate dezvoltării permanente a bazei mitetului municipal de partid și consi- 
mgteriale — relevantă reflectare a grijii l-iului popular, senatului, constructorilor 

și tuturor celor care au contribuit la 
realizarea acestei noi și moderne dotări 
sociale ce îmbogățește patrimoniul insti
tutului nostru. Poate este acum prilejul 
nimerit să arăt că din îndemnul acestei 
bucurii, noi, studenții, viitorii locatari ai 
confortabilelor garsoniere, n-am pregetat 
să le dăm constructorilor o mină de aju
tor. Modestul, dar realul sprijin al stu
denților dat constructorilor, prin muncă 
patriotică, se vede acum materializat în 
silueta zveltă și modernă a noului că
min aflat in faza finisajelor interioare, 
deci în pragul finalizării și intrării în 
folosința studenților familiști. Așadar, 40 
de bucurii sînt pe punctul de a se îm- 

tisfacția firească de a se vedea în curind plini.
instalat confortabil cu soția intr-un ast- Ion GLUGĂ,
fel de apartament, studentul Dan Vast- student

- ---- -—.—;------ ---------------------- ---------——— --- -———------ ——--------------—s

partidului și statului nostru pentru îm
bunătățirea condițiilor de studiu, de ca
zare în cămine, cit și îmbogățirea tezau
rului științific al laboratoarelor și biblio
tecii — nu se opresc la atît. In acest 
prag de primăvară, studenții 
vor trăi o nouă bucurie ce se înscrie în 
acest context; de fapt nu una, 
zeci de bucurii. După cum ne-a asigurat 
inginerul constructor Ioana Marian, în 
prima parte a lunii martie va fi termi
nat și dat în folosință noul bloc-cămin 
cu 40 de apartamente tip garsonieră con
fort I, în care vor locui studenții fami
liști. Cele 40de garsoniere au și fost re
partizate , viitorilor locatari. Despre sa-

familiști

ci patru-

Creșterea natalității
(Urmare din pagina 1)

- Care sînt implicațiile 
acestui fenomen asupra 
sănătății femeii ?

— Pe lingă pericol pentru 
viața femeilor, avorturile 
au consecințe complexe a- 
supra sănătății și posibili
tăților de fertilitate. Multe 
femei rămîn sterile sau cu 
procese infecțioase, aderen- 
țiaîe, cu tulburări hormo
nale. Pe lingă scăderea 
talității, avorturile au 
la pierderea unul mare nu
măr- de vieți omenești, 
cum s-a întîmplat de cî
teva zile la Uricani. Sau 
un alt exemplu : o mamă, 
cadru sanitar din Timișoa- 
ra, a provocat, prin avor
tul efectuat, moartea fiicei 
ei, studentă în anul VI la 
medicină. Plenara a hotă- 
rît să se aplice cele mai se
vere măsuri față de cei 
care practică avortul, pînă 
la pierderea libertății și, la 
cadrele medicale, interdic
ția practicării ' profesiei. 
Măsura este determinată de 
faptul că se cunosc multe 
cazuri de înavuțire pe a- 
ceastă

na- 
dus

cale ilicită.
Pornind de la situa

ția existentă ți in spiritul 
c u v î n t ă r i i tovarășu
lui Nicolae Ceauțescu la 
Plenara Consiliului Sani
tar Superior, ce măsuri 
medico-sanitare ți educa-

—•Deși natalitatea și spo
rul natural al populației 
din Valea Jiului nu au va
lori îngnjorătoare, totuși a- 
vorturile au crescut. Aces
te probleme le vom dezbate 
cu tot personalul medico- 
Sanitar șl vom organiza o 
largă și continuă muncă de 
educație sanitară. O vom 
organiza în întreprinderi și 
instituții, pornind de la si
tuat^ concrete. Paralel cu 
acest obiectiv principal, ca
re sintetizează responsabi
litatea oamenilor pentru vi
itorul națiunii, chiar valo
rile etice ale patriotismu
lui, vom acorda o atenție 
sporită și în domeniul pre
venirii și combaterii boli
lor. In domeniul sănătății, 
în Valea Jiului avem o 
bază materială în continuă 
modernizare și cadre me
dico-sanitare cu experiență 
și temeinică pregătire pro
fesională. Cu toții trebuie 
să ne concentrăm eforturi
le pentru întărirea famili
ei; creșterea natalității, con
tribuind, astfel, la păstra
rea sănătății, tinereții și 
vigorii poporului nostru.

I

I
I
I
I
I

'Urmare din pag I)

suitorul pe care se dau 
materialele și, apoi, grin
zile de podire sînt repar
tizate și aduse ritmic. Si
tuația actuală a locului de 
muncă este mai mult de- 
cît bună. La felia care se 
exploatează în prezent se 
lucrează sub tavan artifi
cial și,1 după următorii 10 
m, se va trece la o altă 
felie, unde exploatarea se 
va face sub tavan de re
zistență. Conducerea sec

torului estimează, pentru 
această felie, rezultate 
mult mai bune și în ceea

se pentru depășirea greu
tăților. De la 500 tone mi
nus, la 600 tone peste

De la minus 500, la plus 600
ilHiiHiHimiliiiuiiHiiiiiiliiiiiiiiiiiiiirniniiiiiMiHiHHn

ce privește cantitatea de 
cărbune extras și produc- 
tivitățile realizate.

Aceasta este . situația.
Trebuie recunoscut că 
s-au făcut eforturi serioa

plan este intr-adevăr un 
salt. Salt care se vede și 
în realizările sectorului, 
care a încheiat luna fe
bruarie cu o producție su
plimentară de peste 800

tone. Consemnăm cu plă
cere operativitatea și re
ceptivitatea conducerilor 
sectorului I și a minei A- 
ninoasa în rezolvarea pro
blemelor ridicate de briga
dierul Constantin Broas
că și nu ne facem decît 
datoria evidențiind mun
ca responsabilă și plină 
de dăruire a acestei for
mații de lucru, a tuturor 
minerilor de pe schimbu
rile conduse de Mihai Iți
ră, loan Ștef și Anton 
Țîmpu.

Realizări 
deosebite 

la IX. Vulcan
întreprinderea de confec

ții Vulcan, după ce și-a o- 
norat comenzile primite de ' 
la partenerii externi în pri
mele două luni, în luna 

. martie, colectivul acestei 
tinere citadele a industriei 
ușoare din municipiul nos
tru a pregătit un nou lot 
de produse care urmează 
să plece în următoarele zi
le în U.R.S.S. Lotul este for
mat din 15 000 fuste și va
lorează aproape două mili
oane de lei. (Gh.B.)

MOBILA PENTRU
PORT. Zilele trecute s-a 
terminat expedierea unui 
lot de mobilă pentru ex
port din partea secției de 
mobilă Livezeni a I.P.L. 
Meseriașii de îa secția din 
Livezeni au executat 2 800 
cuiere tip „Malta" pen
tru R.F.G. ți aproape'2 000 
cărucioare (mese) de ser
vit pentru S.U.A. (I.D.)

BAL. In această seară, 
salvatorii minei Uricani ou 
ca invitați ortacii de mun
că, împreună cu familiile 
lor, la tradiționalul bdl de 
primăvară al salvatorilor, 
care va fi organizat la 
clubul tineretului din U- 
ricani, (f.V.)

I 
I 
I 
I 
I

i
PLOMBĂRI. De cîteva 

zile, cunoscuta echipă de 
d r u m a r i din cadrul 
E.G.C.L. Petroșani, efectu
ează decapări în proțiii- 
nea de la patiseria „Mig
non” pînă la casa de oas
peți o C.M.V.J. în vede
rea plombării denivelări
lor apărute pe carosabil. 
In următoarele 2-3 zile 
va fi așternut asfaltul.

I

IN MASIVUL RETEZAT 
s-a încheiat ieri tradițio
nala Alpiniadă, la care au 
participat sportivi din în
treaga țară. Din partea

| formației „Șalvamont" Pe-
■ troșani la alpiniadăItroșam la alpiniadă -au 

participat Silviu Vladislav 
r~

l
i
i
i
I
i
i
I
I
I

■

și Carol La ura n. (V.S.)

ACȚIUNE DE COMBA
TERE A LUPILOR. Miine, 
duminică, vînătorii din 
Petroșani, Petrila și Băni
tă efectuează, pe. fondul 
de vinătoare Aușel, punc- 

i tul Roșia, o amplă acțiu- 
ne de combatere a lupi- 

i lor. Vînători pentru com
baterea răpitoarelor cu 
păr și pene sînt progra- I 
mate și pe alte fonduri. -I

Rubrică realizată de . 
Gheorghe BOȚEA I 

va infopmâmi

Metehne vechi (și noi) în colectarea și valorificarea fierului vechi
(Urmare din pag I)

contabilul șef al întreprin
derii, Ion Geană. „La supra
față avem o echipă com
plexă care taie, sortează și 
încarcă fierul vechi. Este 
drept, echipa trebuie com
pletată eu un sudor. La 
noi s-a instaurat o tradiție 
bună, pentru fiecare utilaj 
nou primit, orice formație 
de lucru- este obligată să 
predea în schimb, în ve
derea recohdiționării, re- 
folosirii sau la fier vechi,, 
utilajul pasat. In acest fel 
vom trimite furnalelor, nu

mai în trimestrul I, 320 
tone fier vechi, față de 290, 
cît era planificat. La nefe
roase, pe care le livrăm la 
Liyezeni, deja ne-am înde
plinit obligațiile trimestria
le".

Că așa stau lucrurile în 
teren ne-am convins în in
cinta principală, a colo 
unde, în ton cu primăvara 
mulți oameni ai muncii i- 
nițiaseră, și în ziua anche
tei noastre, o vasta acțiune 
de gospodărire și sistemati
zare, cu care prilej au fost 
depistate alte însemnate 
cantități de fier Vechi.

cer! Pentru duminică: este 
programată o astfel de ac
țiune. Mai bine mai tîrziu...

Problema spinoasă la A- 
nihoasă rămîne la Piscu, 
unde, de ani de zile (multi, 
foarte mulți 1) s-a format o 
adevărată „mină de fier 
vechi". După unele esti
mări, peste 300 tone. E a- 
deyărat, Condițiile de trans
port sînt grele, dar nu im
posibile. Carbid și acetjle- 
nă,. pentru sudură, există. 
Atunci înseamnă, că, în a-

fară de bunăvoință și ini
țiativă, nu lipsește nimic. 
Mina Aninoasa are posibili
tatea ca, printr-o acțiune 
de anvergură, un „hei-rup“ 
general de cîteva săptămîni. 
se poate rezolva și vechea 
problemă a fierului vechi. 
Aceasta adăugată la o mai 
bună aprovizionare cu va
goane din partea C.F.R. ar 
degreva mina de fierul ve
chi de la Piscu, spre bine
le tuturor.

Pe afară-t voosit gardul, înăuntru...

IM. ANiNOĂSA

„Mina de fier" de la Piscu
Tovarășii Mircea Bărbi- 

ță, contabilul șef al între- 
• prinderii, președintele ’ co

misiei de valorificare a de
șeurilor și Gheorghe Petri- 
Jeânu, șeful biroului admi
nistrativ ne furnizează da
tele „de plecare". Din pla- 

f nul anual de 1180 tone de 
fier vechi, s-au predat (in 

■ două luni) doar... 20 tone.
S-au mai transportat la 
Iscroni, în gară, 60 tone. 
Este formată o echipă de 
5 oameni, condusă de mais

trul Vasile Bobei, care se 
ocupă cu sortarea fierului

vechi. In incinta întreprin
derii, în atelier, se taie cu 
sudară deșeuri!e de fier 
vechi, în ultimul timp s-au 
expediat 5—6 tone, prove
nite din Jăierea vagonete- 
lor.

Aceasta ar fi partea „fru
moasă" ă lucrurilor. Discu
tăm cu Constantin Rados
lav, secretarul organizației 
U.T.C. pe mină. De ia în
ceputul anului nu s-a în
treprins nici o acțiune de 
colectare a fierului vechi, 
nu s-a predat nici un kilo
gram. E bine că este sin-

„înghesuială mare" de... motoare electrice în crtea 
întreprinderii miniere AniBeasa. Unde o ți locul lor v 

1 ' Foto :N. ȘTEFAN

Acțiunile de muncă pa
triotică pentru înfrumuse
țarea incintei ;și pentru co
lectarea materialelor refo- 
losibile din curtea minei 
au fost demarate și la mi
na Dîlja. Se poate spune 
că în fața clădirii admi
nistrative și în fața atelie
rului mecanic totul este în 
ordine. Motoarele scoase 
din subteran sînt aranjate 
în fața atelierului mecanic 
pentru a putea fi dezmem
brate și reparate. Dealt
fel, pătrunzînd pe poarta 
minei o primă impresie es
te că la mina Dîlja se vede 
mina unor gospodari, dar...

In spatele atelierului me
canic zac într-o dezordine 
greu de imaginat diferite 
motoare și utilaje despre 
care președintele de sin
dicat Ioan Cornea ne lă- 
mirește. „Trebuie să 1® 
păstrăm pînă le vine, rîn- 
dul la casare. Mai. sînt în
că pe inventar”. Decît așa, 
mai bine... Zgura proveni
tă de la centrala termică 
nu a mai fost evacuată din 
toamnă': și', uite așa a _ ajuns 
centrală termică aproape

să nu se mai vadă din ca
uza ei și a fierului vechi 
eu care a fost acoperită 
pentru a fi, probabil, pro
tejată de intemperii. Nici 
în depozitul de lemn si
tuația nu este mai roză, 
utilaje și fier vechi cît 
vrei, dar din planul de 220 
tone cit este pentru tri
mestrul I, au fost predate 
doar 80 de tone.

O situație deosebită earș 
se ridică nu numai la mina 
Dîlja, ci la toate minele din 
Valea Jiului este aceea că 
UNTO Satu Mare livrează 
benzile pentru transportul 
cărbunelui din subteran cu 
toate accesoriile necesare 
pentru montarea acestora 
la suprafață, or, aceste ac* 
cesorii nu-și găsesc între
buințare, ba mal mult, a- 
ceste subansamble trebuie 
să aștepte sub cerul liber 
să se degradeze, să rugi
nească ca să poată fi tri
mise la fier vechi. Oare 
nu poate nimeni să inter
vină la UNIO Sa tu Mare 
să nil seL■ risipească inutil' 
mii de tone de metal ?.

<
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Cu fiecare rotire .

Concursul competent al tuturor factorilor interesați asigur 
calitatea și atractivitatea actului cultural artistic 

tehnico-aplîcative funcțio
nează bine, întrucît trezesc

la Foc

educație socialistă, Dumi 
tru Sărbușcă (teatru, dan
suri, cor), prof. Ioviță Al- interesul cursanților. 
ba (taraf), înv. Viorel Jude Așadar, clubul muncito- 
(brigada artistică, teatru, rosedin Uricani găzduieș-. 
taraf) etc. De un prestigiu te, pentru mineri, dar și

zarea manifestărilor clubu
lui. Cîteva nume: electri
cianul Ion Țigăntele, lăcă
tușul Iosif Mișek, maistrul 
Iosif Diriea, tehnicianul Sil
viu Boțea, inginerul Grigo- ... . _ . .
re Pupăză șj alții. în acest deosebit se bucură biblio- ~ pentru alți oameni ai mUn- 
sens un sprijin permanent 
ne oferă consiliul de edu
cație politică și cultu-ă so
cialistă de la mină.

Parcă menită să polemi-

(brigada artistică, teatru

cil din. oraș, un atractiv 
„8“ al; timpului liber, oferă 
posibilități de lărgire a ori-

teca (bibliotecară Elena Ju
de), care are un larg ac
tiv de susținători, un pro- bontului lor cultural și de 
gram de manife«tăr’

Documentarea noastră la 
clubul muncitoresc din U- 
ricani debutează pe fondul 
bucuriei nedisimulate a di
rectorului așezămîntului 
cultural, Viorel Jude, care 
savurează știrea ca
țani, în cadrul concursului 
republican de poezie, Con
stantin Alexandru Drilea 
și Ion Țigăntele, miner și, 
respectiv, electrician la mi
na Uricani, au cucerit pri
mele două locuri : laurii 
lor aureolează în fapt pro
digioasa activitate a, cena
clului literar „Flori de mi- . 
nă“. în cadrul clubului e- 
xrstă însă alte numeroase 
domenii de afirmare a ac
tivității creative a oameni
lor muncii de lă mină și 
din oraș, explicația aces
tei emulații participative 
ne-o oferă directorul Vio
rel Jude.

—: Consiliul, nostru de 
conducere și comisiile pe 
problețne cuprind repre
zentanți ai tuturor forurilor 
orășenești și de la mină 
care poț contribui la des
fășurarea unui cuprinză
tor climat’ spiritual. Apoi-, 
nu uităm un fapt eșenția1 
— cui se adresează acțiu
nile noastre, astfel șapte 
dintre ’reprezehțâhții bene- __
ficiarilqr actului cultural- colele formațiilor artistice, 
artistic,' mineri și specia
liști- în minerit, fac parte 
activă și decid împreună cu 
noi planificarea și organi-

victorios cti părerile 
sceptice, care susțin că a- 
șezămintele culturale își 
împlinesc menirea doar în 
zilele de sărbătoare, acti
vitatea de jocuri distracti- 

> ye se desfășoară aici zilnic 
(cu beneficiu pentru club), 
între orele 9-20, iar la po
picar ie între 9-13 și 17-20. 
Iată că se poate deci ! Cît 
privește amplitudinea ma
nifestărilor artistice, nive
lul lor . spectacular, remar
căm un admirabil aspect 
— oameni cu funcții de 
răspundere participă efec
tiv la repetițiile și specta-

în acest context îi amintim 
pe președintele Comitetu
lui orășenesc de cultură și

la afirmare a talentului ar
tistic. Cum este și fi
resc, mâi 6 x i s t ă’ în
că posibilități de îmbunată- 
țire calitativă a manifeș- * 
tărilbr clubului, de acest 

’lucru sînt conștienți mem
brii. consiliului ’ de condu
cere care ne-ati vorbit des
pre necesitatea pcrmă.nen-

5
/ Cu iwvare țuure ■ .
1 razele de Soare , 
ț se topesc în zăpadă

I ..............
I
V
V

...................
| nu-i decît .
i un mugure și-atît 
/cărbunele
ț conturu-i larg de

primăvara. vine 
intr-un alai nebun 
de mărțișoare 
MzlRTIE însuși

A b u
Cărbunele

8Martl e
s-a oprit să răsufle 
înțr-o zi de opt 
în care fiecare din noi 
își ia partea ei 
de primăvară.

r

sediu, la mini și căminul • „ .. . -
de nefamiliști tizărn acțiunilor, creșterea

„ , , „’ gradului de-atractivitate a
.—- Colaborăm tine cu or- jor atya^erea unor noi ta- 

gamzațrle orașșneșt. • și de iente în formațiiie artistice 
la mina, ale U.l.C. și de (cor; dansuri etc.) Există 
femei, remarcă prof. Du- fJeci ări pentru o
mitru Sarbușca. De mm - - r
mulți ani clubul „Femina" 
constituie o permanență a 
vieții noastre spirituale.
Astfel am putut organiza 
formații de dansuri mixte 
și bătrînești cu 12 și res
pectiv 14 perechi, care pun 
în valoare tradiționalul 
fond coregrafic al vestului 
Văii.

— Ne preocupă, intervi
ne directorului clubului, a- 
trâgereâ unor tineri la fan
fară. Avem două texte noi 
pentru brigadă. Cercurile

perspectivă calitativ supe
rioară, care, sîntem con
vinși că se va realiza, dat 
fiind că, la realizarea o- 
biectivelor cultural-artistice 
si educative, îșidau con
cursul toate forurile oră
șenești și ale minei Inte- i 
resate, numeroși oameni ai 
muncii, de diferite. catego
rii socio-profesionale, în 
dubla calitate de creatori 
și beneficiari ai manifes
tărilor cultural-artistice și 
distractive.

Ion VULPE

ț conturu-i larg de vis 
l e-iin abur de lumină

!
I
i
5
I

de voi ., .
din negura istoriei 
eu inima 
desprins ,

Elena DUMITRU

Sofia mineruluik
l.a orizont pămînt
în suflet orizont
te speli de lumină >. 
privirea-ți în cer se-adapă 

. și dorul
cărard în tine mai sapă 
pe care cu mine de mînă 
alergi ....
ca două ape ce curg
una în alta. ’î ,

Rohela BARCANViorica MIHANTA

GHIOCEI
Priviți-i, se întorc la Lumina, ca o splendidă

suprafață, povară, j
cu soarele lucindu-le-n de la izvoare o aduc cu ei, 

. '■ / . privire, .minerii vin pe-un-cer de
Îpurtînd în inimi dorul de primăvară

viață, purtînd în suflet albii 
: cu-o faptă mai aproape ghiocei.

. de-mplinire. Armina RALU>

Instantaneu din expozi- < 
ția de desene realizate de 
elevii de la școlile și li
ceul industrial din orașul 
Vulcan, reunite sub gene
ricul „Copiii României do
resc pacea", deschisă la 
clubul sindicatelor din lo
calitate cu prilejul zilei de 
8 Martie.

da Hadu Ciobanu
Cu o jumătate de an în eroi ai neamului, el 

urmă,. prezentînd românul nuanțează șt le imboga- 
Heralzii al lui Radu Cio
banu, anunțam și * subiec
tul viitoarei sale cărți, 
actul temerar . de a da în
trupare literară unuia din
tre cele mai zguduitoare 
momente ale istoriei noas
tre, Răscoala condusă de 
Horea,. Cloșca și Crișan. _
Considerăm deci recentu’ 
roman Călărețul de fum 
(Editura Militară, 1984) nu. 
numai o deplină reușită 
artistică ci și un act te
merar. Aminrindu-ne scri
erile care l-au precedat 
— romanul „Crăișorul" al 
lui Liviu Rebreanu, evo
carea dramatică a lui Al. 
Voitin sau valoroasa mo
nografie a lui’ D. Prodan, 
lucrare științifică, dar nu 
lipsită de forță epică — 
vom observa mai bine o- 
riginaîitatea, viziunii.. lui 
Radu Ciobanu asupra răs
coalei și eroilor ei, care 
au zguduit o epocă de ne
dreptate și un imperiu, 
le-au. grăbit prăbușirea și 
au apropiat ziua libertății 
naționale.

Radu Ciobanu, așa cum 
s-a relevat în celelalte ro- 
mane~ ale sale, rescrie o 
istorie a conștiințelor și 
sentimentelor, ■ vii. și mă
rețe în existența lor vul
nerabilă. Ocolind discursi
vitatea solemnă și enunța
rea unor precepte abia 
ulterior limpezite, el îi 
prezintă pe Horea, Cloșca 
și Crișan, împreună cu al
te figuri desprinse din 
masa miilor de țărani răs- 
culați, atît ca exponenți. 
ca purtători de gînd și 
faptă ai unei .națiuni ultra
giate, cît și ca destine și 
individualități distincte în 
încleștarea dură a luptei. 
Marele merit a1 romanci
erului „este acela că’ fără 
a modifica în esență ima
ginile simbol.ale celor trei

>

„țește spiritual și sărăcie» 
riologic, actul ficțiunii ser
vind, detaliind luminînd 
și impunîndu-se ca reali
tate, conferindu-le o pu
ternică viabilitate . umană.

Fuziunea -dintre auten
tic — documentar- și fic
țiune artistică e mai pu
ternică în Călărețul de fum 
decît în oricare dintre ro
manele precedente ale lui 
R. Ciobanu, iar cunoaște
rea profundă, nemijlocită 
— ca locuitor în spațiul 
pe care îl prezintă — a e- 
lementelor . străvechi spe
cifice universului material 
și spiritual al Apusenilor, 
a detaliului lingvistic con
duce la acea subtilă sim
plitate a esențelor ee con
vinge și impune. Remarca
bilă e, apoi., construcția 
romanului : desfășurarea
răscoalei, în viziunea di- 

- rectă a autorului-, alternea
ză cu mărturia epistolară 
a unui personaj din tabăra 
adversă, dar simpatizant al 
răsculaților, vicecolonelul 
Johann Schultz von Lcich- 
tentlial, iar imaginea me
reu prezentă a „călărețu- 
lui.de fum", a celui cu chi
vără roșie, alter-ego al lui 
Horea și în același timp 
duh și întrupare a neclin
titei năzuințe de dreptate 
și libertate, învăluie totul 
în aura speranței — răs
coala e înăbușită în sin
ge, conducătorii ei sfîrșesc 
în moarte barbară, dar vre
rea dreaptă a unui popor 
rămîne neînfrîntă.

Romanul Călărețul de 
fum, apărut în anul în ca
re cinstim împlinirea a 
două veacuri de la Răscoa
la din 1784 și în care co
memorăm moartea celor 
trei erbi-martiri ai rieamu* 
lui, se constituie și într-un 
ales omagiu. ■■

Corneliu RADULESCU

Gr. Smeu analizează te- creativitate, pentru început
n-efurtle de instituire și și desăvîrșire o. surprinde
formare a sensibilității es
tetice românești nu într-un 
modcomparatist", ci func
țional și istoric. El cunoaș
te, ca- nimeni altul, cultu
ra- noastră populară, lite
ratura țărănească; și, cu- 
deosebire, viața de zi cu 
zi a poporului,, surprinsă 
în obiceiurile și practicile 
simbolice. Din acestea ex
trage-trăsături proprii ale 

a sensibilității estetice româ
nești, -precum /măsura ine
rentă oricărei creații, sim
țul armoniei și atracția 
perfecțiunii, caracterul ra
țional, in relația cu lumeaveucitj pwLCbuui ibtuin, ta, T . 1

apoi, în cea de-a doua, să 
ofere un amplu tablou al 
fenomenelor cercetate “ale 
lumii noastre contempora- . 
ne. De aceea, ' pe întinse 
lături, cartea este atitudi- 
nală și polemică cu Situa- ~ 
ția de diminuare, uneori, 
a seducției estetice. Acest 
concept se integrează în 
sensibilitatea estetică, defi
nită ca o facultate 
tuiui, 
tate de. cunoaștere 
artistice de către

VIII. In prima parte 
cărții „Sensibilitatea este
tică românească", Gr. Smeu 
expune problema seducți
ei estetice din punct de 
vedere procesual istoric, ca,

a spp’i- 
adică drept capaci- 

a lumii 
un șu 

biect, de v >n«t și el — și 
poate mai ales el — par
te constitutivă a frumosu
lui. Omul, acest suu’iect 
nu poate fi gîndit decît ca 
ființă întru frumos, dacă 
nu vrem so I obligăm ... 
unilateralitate și invalidir. 
tute.

și- universul. „Sentimentul 
naturii", „dorul" sînt privi
te dîh Unghiul constituirii 
lor istorice. Astfel, despre 
„dor" el scrie „Oa rv-nii - 
reîntoreîndu-se la punctul 
de plecare, . r eclădind; neîn
cetat ceea -e fusese dis
trus, reînnoi nd firul rupt, - 
dorul lor exprimi în fond, 
o ne ilrmată atracție spre 
creativitate. Dorul româ
nesc indică o ștarț de. spi
rit ce însoțește stabilitatea 
neclintirea poporului: 'in
tr-un spațiu anume ; e ar
doarea ’tacită a , poporului 
de a nu renuața la locul 
său sub soare (;. ) Dorn] 
românesc e. un martor is
toric al , yforiuhii poporu
lui nostru pentru .stabili
rea sa pe aceste metoaguri" 
(p. 79). Atracția pentru

și în marile creații ale ar
tiștilor noștri.

Un capitol este consa
crat Coloanei fără ., sfîrșit 
a lui Brânruși ; pagin’’ în
tregi sînt aduse în argu
mentație. din .’ Sadoveanu, 
Marin Preda și Marin So- 
rescu. Cu aceste determi
nante constituite istoric ale 
seducției estetice. Gr.. Smeu 
judecă actualele, modificări 

. structurale.; ale . ..acesteia, 
. Cartea pare și un . sensibil 
-seismograf, , ce semnaliz.ea-

- ză slăbirea seducției es-
- tetice și,.. prin urmare, so

licită factorilor responsabili
. cu .educația estetică o spori
tă grijă îndeosebi față de 
cultura populară.

Dumitru VELEA

i 
î.

1
I

REPERE i 
la sfîrșit de 
sâptămînă r
■ în cadrul amplelor 

manifestări dedicate Zilei 
femeii, Ia Spitalul muni
cipal din Petroșani, de 6 ! 
atenție deosebită se bucu
ră expoziția de artă plas
tică și artizanat, realizată
de asistentele medicale Lu- J 
ciana Oltean și Geta Do- • ■ 
roș, eleve ale Școlii popu- > 
la re de artă. Așadar, <fe 
mărțișor, frumosul la locul’ ’ 
de muncă al realizatoarelor 
sale. . 1/ - ; y/■ I: ■./,/ A; j,

■ Ca în fiecare sfîrșit 
de săptămînă, așezămintele 
culturale din /jjnunicipiul 
nostru își deschid larg por
țile pentru acțiunile dedi— ; 
câte tineretului. . Dintre a- “ . 
cestea atrag atenția into- . 
resantele seri cultural-dis- 
tractive, la care sînt invitați, ’ 
astăzi, elevii liceelor eco
nomic și industrial din Pe
troșani (ora . 17,30) și tine- i- 
rii din 'întreprinderile și 
instituțiile reședinței de 
municipiu (mîine, 18-21), 
patronate de Casa de cul
tură a sindicatelor, care a- 
nunță, cu aceste prilejuri, 
interesante ..concursuri te- . 
matice gen „Cine știe, râs- ' 
punde" și jocuri distracti
ve.:

H; Iubitorii seenei.au po
sibilitatea să vizioneze re
centa premieră a colecti
vului teatral _ profesionist 
din Valea Jiului, comedia 
„Milionarul sărac", de Tu
dor Popescu. Spectacolele ' 
se desfășoară la sediu, în 
fiecare zi, pînă sîm bâtă 17 
martie inclusiv, începînd 
de la ora 18. (I.V.j

• Reverberații ,
RUXANDRA JIANU, Petroșani: Uneori 'graba 

strica treaba. „Teorema de aur" a poeziei susține să 
citești mai mult decît „produci", lată de ce recoman
dăm cizelarea versurilor și detașarea de. , / imaginile 
ultrabanaie, de, compunere școlărească. Apoi, nu nu
mai rimă interesează în poezie, atenție, mesajul poe
tic nu se coniiindâ cu proza. Mai reușită, în ritmul 
versului popular, ni se pare poezia „Pămîntul", dar 
supără acordul, „casa sihastru". Uceniciți la .marii 
.clasici-ar liricii românești si universale.

- IjiJMlfJÎȚA CERBU. Petroșani: Sentimentele înăl- 
t lo^re emoții nea . m‘r-adeiă’, însă nu întotdeauna 
duc Ja poezie, 'fotuși,: vă îndemnăm să ștăruiți îritr-ale 
se isului, intrucit . ersifieați ușor și aveți imaginație. 
Urmii - .tul adresat precedentei noastre. eorespon- i 
• lente * j l

lui.de
seenei.au
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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

(Urmare din pag. I)

* bună calitate, hrănirea și îngrijirea co
respunzătoare a acestora, asigurarea can
titativă a sortimentelor de furaje de ca
litate, în vederea realizării producțiilor 
animaliere la nivelul planului, cu consu-

■ muri și costuri de producție reduse, a
■ măririi continue a numărului de animale 
i atît în Unitățile agricole de stat și coope- 
I ratiste, cît și în gospodăriile personale, 
i în toate județele — și îndeosebi în ju

dețele cu rezultate mai slabe — să se în
tocmească programe concrete de îmbună
tățire generală a activității în zootehnie, 
de creștere a efectivelor de animale și

i de sporire substanțială a numărului gos- 
i podăriilor care cresc animale și păsări. 
I Fiecare gospodărie și fiecare familie din 
; mediul rural trebuie să crească un nu

măr corespunzător de vaci și oi, care să-î 
asigure laptele necesar, precum și alte 
produse animaliere, atît pentru consumul 
propriu, cît și cantități tot mai mari pe 

i care să le livreze, pe bază de contract, la 
fondul de autoaprovizionare și la fondul 

! de stat. S-a indicat ca toate aceste proble- 
; me, concluziile care s-au desprins din ana- 
! liza rezultatelor recensămîntulni animale- 
j lor, programele de măsuri stabilite pe 
I fiecare județ, comună sau unitate agricolă 
F în parte să fie larg dezbătute, cu toți 
! oamenii muncii de la sate , astfel ca ele 

să fie temeinic cunoscute și însu-
; șite de toți lucrătorii agricoli în vederea 
> aplicării lor în practică în cele mai bu- 
j ne condiții.

în acest spirit, Comitetul Politic Exe
cutiv a cerut organelor agricole, comite- 

I telor județene de partid și consiliilor 
populare să facă totul pentru înfăptuirea 

t neabătută a tuturor prevederilor din Pro-
■ gramul național de dezvoltare a zootehni- 
i 'ei și creștere a producției animaliere, din 
; Programul unic de creștere a producției

agricole în gospodăriile personale ale 
! membrilor cooperativelor agricole de pro

ducție și în gospodăriile producătorilor 
' particulari, pentru asigurarea, pe aceas

tă bază, a unei tot mai bune aprovizio

nări a populației cu produse agroalimeri- 
tare..

în continuare, în cadrul ședinței, Co
mitetul Politic Executiv a analizat Ra
portul cu privire la efectivul, compoziția 
și structura organizatorică a partidului 
la 31 decembrie 1983. S-a cerut ca acest 
raport să fie substanțial îmbunătățit — 
în sensul ca el să oglindească mai con
cret toate laturile activității organizato
rice și politico-educative desfășurate de 
organele și organizațiile de partid în anul 
care a trecut. De asemenea, a fost dis
cutat și aprobat Raportul privind activi
tatea desfășurată în anul 1983 de către 
organele de partid și de stat și organiza
țiile de masă pentru înfăptuirea politicii 
de cadre a partidului.

In cadrul ședinței a fost discutat, toto
dată, Raportul privind acțivitatea inter
națională a partidului și statului nostru 
în anul 1983 și principalele orientări ale 
politicii externe în anul 1984. S-a apreciat 
că și acest raport trebuie îmbunătă
țit, astfel îneît să reflecte mai cuprinză
tor ampla activitate desfășurată de parti
dul și statul nostru pe plan extern, apre
cierile și pozițiile constructive adoptate 
de România în principalele probleme ale 
vieții politice actuale, contribuția adusă 
la dezvoltarea colaborării și cooperării 
internaționale, la întărirea relațiilor cu 
partidele comuniste și muncitorești, cu 
celelalte partide și forțe democratice, 
progresiste, cu toate popoarele lumii îți 
lupta pentru progres social, securitate și 
pace.

Comitetul Politic Executiv a hotărît 
ca toate aceste trei documente — cu îm
bunătățirile necesare — să fie supuse 
dezbaterii și aprobării plenarei C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a hotărît 
convocarea plenarei C.C. al P.C.R. în ul
tima decadă a lunii martie.

★ .
Comitetul Politic Executiv a soluțio

nat, de asemenea, probleme curente ale 
activității de partid și de stat.

I
II
I I
l
I
I
I
I
I
I
I

TV

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Revanșa ; Uni’ 
rea : Despărțire tempora
ră, l-II ; Parîngul ; Fruc
te de pădure.

ANINOASA : R. Carlos 
și diamantul roz,

VULCAN — Luceafărul: 
Sfîrșitul nopții.

LUPENI ț— Cultural i

Omul păianjen se în
toarce.

URICANI : Lovind o 
pasăre de pradă.

' FILME ■

13,30 Telex, 13,35 La 
sfîrșit de săptămînă (p.c.) 
16,25 împliniri și perspec
tive. Azi, județul Bacău. 
16,45 Săptămînă politică. 
17,00 închiderea progra
mului. 19,00 Telejurnal 
(p.c.) Sport. 19,20 Teleen- 
ciclopedia. 19,50 Film se

dă 500 lei și permisele sus
pendate.
IN LOC DE MĂRȚIȘOR

ETAPA A XVIII-a (duminică, 4 martie)

Armătura Zalău — C.S.M. Reșița 
Aurul Brad — Rapid Arad

S „U“ Cluj-N. — Someșul S.M. 
ind. sîrmei C.T. - C.F.R. Timiș.

i Min. Motru - St. C.F.R. Cj.-N. 
Poli. Timiș. — Minerul Cavnic 
Olimpia S. Mare - Met. Cugir 
U.T. Arad — Minerul Lupeni 
Gloria Reșița - C.F.R. Viet. C.I

i

(0-2) 2-0
(1-D 0-0
(0-3) 1-0
(0-4) 3-1
(0-1) 1-0
(1-2) 4-0
(1-2) 5-0
(0-1) 1-0
(0-2) 2—0

î. ETAPA A XlX-a (duminică, 11 martie)

!
i 
r

I 
i

I

Someșul S, M. - U.T. Arad 
St. C.F.R. Cj.-N. — Poli. Timiș. 
Rapid Arad - Gloria" Reșița 
Minerul Lupeni - Armat Zalău 
C.S.M. Reșița - Olimpia S. M.
Met. Cugir - Aurul Brad
C.F.R, Timiș.*— Minerul Motru
C.F.R. Viet. C. - „U" Ciuj-N. 
Minerul Cavnic — Ind. sîrmei

(0-2) —
(1-3) —
(0-3) —
(0-1) —
(0-1) —
(1-4) --
(1-2) —
(0-6) —
(0-3) —

ETAPA A XX-a (duminică, 18

Minerul Cavnic - C.F.R, Timiș.
Gloria Reșița - Minerul Motru 
St C.F.R. Cj.-N. - Aurul Brad 
U.T. Arad — C.S.M. Reșița 
Armat Zalău — C.F.R, Viet, C. 
Minerul Lupeni — Someșul S.M. 
Ind. sîrmei C.T. - „U" Cluj-N. 
Poli. Timișoara — Met. Cugir 
Olimpia S,M, — Rapid Arad

martie)

(0-1) —
(0-2) —
(1-3) —
(1-2) —
(0-3) —
(1-3) —
(0-1) —
(2-2) —
(3—0) —

ETAPA A XXI-a (duminică, 25 martie)

Met, Cugir — St. C.F.R. Cj.-N, 
Aurul Brad — C.F.R. Viet. C.
U.T, Arad — Olimpia S. M.
C.F.R. Timiș, - Minerul Lupeni 
Ind. sîrmei C.T. — Gloria Reșița 

’„U" Cluj-N, — Armătura Zalău 
C.S.M, Reșița — Rapid Arad 
Someșul S.M. — Min. Cavnic 
Minerul Motru — Poli. Timiș,

ETAPA.A XXIt-a (duminică, 1

Rapid Arad — ,,U” Cluj-Napoca 
Minerul Cavnic - Minerul Motru 
Met. Cugir - Minerul Lupeni 
Olimpia S.M. — Armătura Zalău

rial i ,rJean Christophe'* | 
(color). Episodul 6. 20,45 I 
Telefilmoteca de aur (co- | 
lor). Amza Fellea (II) — I 
medalion cinematografic " 
și teatral. 21,35 Eu zîm- I 
besc... tu zîmbești... Ea I 
zîmbește. 22,15 Telejurnal ■ 
Sport, 22,25 Melodii de I 
neuitat. Spectacol de mu- | 
zică ușoară românească. | 
23,00 închiderea progra- ■ 
mului. ■

MEMENTO

Mica publicitate

IARAȘI ALCOOLUL...

Deși nu au trecut nici 
trei luni din acest an, nu
mărul celor care se urcă 
la volan sub influența bă
uturilor alcoolice este 
destul de mare. Săptămî
nă de săptămînă noi și 
noi.. adepți ai lui Bachus 
încearcă ■ vigilența agenți- 
lor de circulație, care însă 
nu se lasă păcăliți.

Iată că în săptămînă 
care a trecut trei conducă
tori auto profesioniști au 
rămas fără permis de con
ducere pentru că s-au ur
cat la: volan sub influența 
alcoolului. Aceștia . se nu
mesc Constantin Nicolae 
(31 HD 6240) de la I.C.M.M. 
Petroșani, Ion Grasa (41 
HD 396) de la I.U.G.T. Cra
iova și Aurel Vreja (.31 HD 
1271) de la U.M,T.C.F, Pe
troșani. Pentru toți trei a- 
celași „tratament*1 — amen-

In seara zilei de 8 Mar
tie, în jurul orei 19 a fost 
oprit de agentul de circu
lație autobuzul 31 HD 2203 
(condus de Emil Boisan) în 
care nu se găsea decît un 
singur călător, în persoana 
lui Valentin Lazăr (frigo- 
tehnișt la depozitul C.L.F. 
Iscroni) și un sac cu car
tofi de 130 kg sustras din 
acest depozit. Celor cloi, în 
loc de mărțișor le-a fost 
întocmit dosar penal. De 
acum legea îți va spune 
cuvîntul.

■ ■ ★
Duminică, 11 martie a.c, 

au dreptul să circule auto
turismele proprietate per
sonală înmatriculate sub 
număr cu SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circulație 

al Miliției municipiului 
Petroșani

SOȚIA, Șerica și fiica 
Marioara, nepoții Ovidiu și 
Mihăiță, ginerele Patru, fe
licită pe scumpul lor Pa- 
consckl Mihai la împlini
rea a 57 de ani și a ieșirii 
la pensie „La mulți ani 1“ 

(352)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Mihă- 
ieșcu Pânfilie, eliberată de 
Oficiul P.T.T.R. Petroșani. 
O declar nulă. (357)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Moldo
van Grigore, eliberată de 
I.M. Petrila. O declar nu
lă. . ? (358)

ANUNȚ DE FAMILIE

Returul campionatului diviziei 
ediția 1983-1984, seria a IlI-a

Someșul S.M. - St C.F.R. Cj.-N. 
Minerul Cavnic — Olimpia S.M. 
C.F.R. Timiș. - C.F.R. Vicț. C. 
Ind, șirmei C.T. - U.T, Arad 
Aurul Brad — Minerul Motru

5
Poli. Timișoara — U.T. Arad 
Gloria Reșița — C.F.R. Timiș. 
C.F.R. Viet C. — Someșul S.M.

(2-1) - 
(0-2) -
(0-1) -

St. C.F.R, Cj.-N. — Ind sîrmei (0-2) — 
Aurul Brad - C.S.M, Reșița (1-4) —

ETAPA A XXHl-a (duminică, 8 aprilie)

Ind. sîrmei C.T. - Aurul Brad 
Olimpia S.M. — Someșul S.M, 
Poli. Timiș. — C.F.R. Timiș. 
Minerul Lupeni ~ Min. Cavnic 
Armătura Zalău - Met Cugir . 
U.T. Arad - Rapid Arad 
„U” Ciuj-N. - St. C.F.R. CJ.-N. 
Gloria Reșița — C.S.M. Reșița 
C.F.R. Viet. C. — Min. Motru

(0-2)
(3-2)
(7-1)
(0-1)
(0-3) 
(1-2) 
(1-0) 
(0-2) 
(0-6)

ETAPA A XXIV-a (duminică, 15 aprilie)

Minerul Motru — Olimpia S.M, 
„U” Cluj-N. - Minerul Lupeni 
Met Cugir — C.F.R. Viet. C.
Someșul S.M. - Poli. Timișoara 
C.F.R, Timiș. - Rapid Arad 
C.S.M, Reșița — Ind, sîrmei 
Minerul Cavnic - Gloria Reșița 
Aurul Brad - Armătura Zalău 
U.T. Arad - St. C.F.R. Cj.-N.

(0-1)----
(0-1)----
(0-1)----
(0-6)----
(1—2) —
(0-2) —
(0-2) —
(1-3)----
(1-6)----

(0-5)
(2-3)
(0-2)
(0-3)
(2-2)

ETAPA A XXVII-a (duminică, 6 mai)

Minerul Cavnic - ,,U" Cluj-N,
U.T. Arad - C.F.R. Viet. C.
Ind. sîrmei C.T. - Armat. Zalău
St. C.F.R. Cj.-N. - Rapid Arad 
Met. Cugir - C.F.R. Timiș.
Minerul Motru - Minerul Lupeni
Poli. Timiș, - Oiimpiq S.M. 
Gloria Reșița — Aurul Brad 
Someșul S.M. — C.S.M. Reșița

ETAPA A XXVIH-a (duminică,

C.F.R, Viet, C, — Ind, sîrmei 
C.F.R, Timiș. - Someșul S.M.
C.S.M. Reșița - Poli. Timișoara 
Rapid Arad — Minerul Motru 
Aurul Brad - Minerul Cavnic 
Armătura Zalău U.T. Arad
Min, Lupeni - St. C.F.R. Cj.-N. 
,,U” Cluj-N. — Met Cugir
Olimpia S.M, — Gloria Reșița

FAMILIA îndurerată 
anunță încetarea din 
viață a scumpului" soț/ 
tată, bunic și străbunic

STRAUSZ EDUARD
Inmormîntarea are loc 

în 10 martie 1984, ora 
17. (356)

Someșul S.M. — Ind. sîrmei
C.S.M. Reșița - Minerul Lupeni
Armat. Zalău - St. C.F.R. Cj.-N. 
Aurul Brad - Olimpia S.M.
Minerul Motru - U.T. Arad

(0-1) -
(0-4) -
(0-1) -
(0-5) -
(1-2) -

ETAPA A XXXI-a (duminică, 3 iunie)

(1-5) —
(2—1) —■
(0-1) — ■
(1-3) —
(1-3) —
(0-2) —
(0-2) —
(0-3) —
(0-1) —

13 mai)

ETAPA A XXIX-a (duminică, 20 mai)ETAPA A XXV-a (duminică, 22 aprilie)

(0-1)------- Gloria Reșița — U.T. Arad (1-D------ Minerul Motru - C.S.M. Reșița
(0-1)------- C.F.R. Viet. C. — C.S.M. Reșița (0-2)------- Minerui Cavnic — Rapid Arad
(2-1)-------- Olimpia S.M. -- „U" Cluj-N. (1-5)------- Met. Cugir — Someșul S.M,
(0-3)------- St C.F.R. Cj.-N . - Min. Cavnic (0-2)------- Olimpia S.M, — C.F.R. Timiș.
(0-2) ------- Minerul Lupeni - Aurul Brad (1~3)------- Poli. Timiș. - „U” Cluj-N.
(0-1).------- Minerul Motru - Met. Cugir (0-4)------- St. C.F.R. Ci.-N. - C.F.R. Viet C.
(3-0)------- Poli. Timisoara — Ind. sîrmei (0-1) —_ Ind. sîrmei C.T. — Min. Lupeni
(0-3) - ----- Rapid Arad — Someșul S.M. (0-5) .------ U.T., Arad - Aurul Brad
(1-4)-------- Armătura Zalău — C.F.R. Timiș. (0-6)------- Gloria Reșița - Armătura Zalău

ETAPA A XXVI-a (duminică, 29 aprilie)aprilie)

(0-3) — 
(3-2) — 
(0-1) — 
(0-1) — 
(0-5) — 
(1-2) — 
(0-2) — 
(0-3) — 
(0-1) —

ETAPA A XXX-a (duminică, 27 mai)

(0-3) -
(0-1) -
(0-0) -:
(1-3) -

Minerul Lupeni - Poli. Timiș..
Rapid Arad - Armătura Zalău 
C.S.M. Reșița — Met. Cugir 

: ,.U" Cluj-N. — Gloria Reșița

(0-3)
(1-D
(0-2)
(1-0)

Poli. Timișoara — Gloria Reșița (0-1)
,,U“ Cluj-N. - C.F.R, Timiș.
C.F.R. Viet. C. - Min. Cavnic
Rapid Arad - Met Cugir

(1-2) -
(0-6) -
(2-3) -

COLEGIUL DE REDACȚIE: Iosif BĂLAN, Ioan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor, șef. Teodor RUSU — redactor șef adj., 
fonia ȚĂȚARCĂ. 

(0-1) -
(1-D -
(0-1) -
(0-2) -
(1-D -
(0-1) -
(1-2) -
(0-3) -

Armătura Zalău - Someșul S.M. (2-0) —

U.T, Arad — Minerul Cavnic 
Ind. sîrmei C.T. - Met. Cigur 
,,U" Cluj-Napoca — Min. Motru 
Gloria Reșița — St C.F.R. Cj.-N. 
Minerul Lupeni — Rapid Arad 
Aurul Brad — Poli. Timișoara 
Olimpia S.M. - C.F.R. Viet. C. 
C.F.R. Timiș. — C.S.M. Reșița

ETAPA A XXXII-a (duminică, 10 iunie)

(0-3)Someșul S.M. — Minerul Motru 
C.F.R. Timișoara — Aurul Brad (0-3) 
Met Cugir — U.T. Arad 
Minerul Cavnic - Armat Zalău 
St C.F.R. Cj.-N. — Olimpia S.M. 
Minerul Lupeni — Gloria Reșița 
Rapid Arad — Ind. sîrmei 
C.F.R. Viet C. — Poli. Timiș, 
C.S.M. Reșița - „U" Cluj-N.

(1-3) -
(1-2) -
(0-6) -
(0-1) -
(0-1) -
(1-7) -
(0-1) -

ETAPA A XXXiil-a (duminică, 17 iunie)

C.F.R. Viet. C. — Rapid Arad 
Minerul Motru — Ind. sîrmei
Aurul Brad - „U" Cluj-N.
U.T, Arad — C.F.R. Timișoara 
Gloria Reșița — Someșul S.M. 
Poli. Timiș. - Armătura Zalău
St. C.F.R. Cj.-N. - C.S.M. Reșița 
Minerul Cavnic — Met. Cugir
Olimpia S.M, - Minerul Lupeni

(1-2) -
(0-5) -
(1-4) -
(0-1) -
(0-2) -
(1-1) -
(1-2) -
(0-1) -
(0-2) -

ETAPA A XXXIV-a (duminică, 24 iunie)

C.F.R. Timiș, — St. C.F.R. Cj.-N. 
C.S.M. Reșița — Minerul Cavnic 
Armătura Zalău - Min. Motru 
Someșul S.M. - Aurul Brad 
„U" Cluj-N. — U.T. Arad 
Minerul Lupeni - C.F.R. Viet. C. 
Ind. sîrmei C.T. - Olimpia S.M. 
Rapid Arad - Poli. Timișoara 
Met Cugir - Gloria Reșița

(1-3) —
(0-0)----
(0-1)----
(0-2)----
(1-2) —■ 
(0-2) —- 
(0-2)----
(0-5)----
(0-3)----
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