
Plenara Comitetului Central 
al

Partidului Comunist Român
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, miercuri, 21 martie, au 
început lucrările Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.

Participanții au păstrat un moment de 
reculegere în memoria tovarășilor Vasile 
Sechel și Iosif Kovacs, membri ai C.C. al 
P.C.R., precum și a tovarășului Nicolae 
Matei, membru al Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.R., care au încetat 
din viață în perioada care a trecut de la 
ultima plenară a Comitetului Central.

La propunerea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., plenara a adoptat, 
în unanimitate, următoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului de Miniștri cu 
privire la realizarea planului național u- 
nic de dezvoltare economico-socială a 
României pe anul 1983 și pe primele două 
luni ale anului în curs, măsurile pentru 
înfăptuirea integrală a sarcinilor stabilite 
pe 1984.

2. Proiectul de Hotărîre privind cea de-a 
40-a aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și anti- 
imperialistă.

3. Raportul privind activitatea organi
zatorică și politico-educativă desfășurată 
în anul 1983 de organele și organizațiile 
de partid pentru înfăptuirea hotărârilor 
Congresului al XII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului.

4. Raportul cu privire la activitatea des
fășurată în anul 1983 de către organele 
de partid, de stat și organizațiile de masă 
pentru înfăptuirea politicii de cadre a 
partidului.

5. Raportul privind activitatea de re
zolvare a propunerilor, sesizărilor, recla- 
mațiilor și cererilor oamenilor muncii în 
anul 1983.

6. Raportul privind activitatea intern?- 
țională a partidului și statului în 1983

și principalele orientări ale politicii exter
ne în anul 1984.

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

secretari ai comitetelor județene de partid, 
cadre din ministere, instituții centrale și 
organizații de masă, redactori șefi ai pre
sei centrale, care nu sînt membri ai C.C. 
al P.C.R.

La primul punct al ordinei de zi, tova
rășul Constantin Dăscălescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului, a 
prezentat Raportul Consiliului de Miniștri.

în continuare, plenara a rezolvat pro
blemele organizatorice înscrise pe ordinea 
de zi.

Plenara a hotărît, în unanimitate, tre
cerea din rîndul membrilor supleanți în 
rindul membrilor C.C. al P.C.R. a tova
rășilor Constantin Ratty, Virgil Marcoșa- 
nu. Ștefan Rab și Uie Matei, astfel incit 
numărul membrilor plini ai Comitetului 
Central să fie de 251, așa cum s-a stabilit 
la Conferința Națională a partidului.

Plenara a aprobat, în unanimitate, eli
berarea tovarășului Petre Lupu din func
ția de membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. și din funcția de 
președinte al Colegiului Central de partid, 
la cererea sa, in vederea pensionării.

Plenara a recomandat, în unanimitate, 
Colegiului Central de partid să-l aleagă 
pe tovarășul Miu Dobrescu ca președinte 
al Colegiului și în legătură cu aceasta a 
hotărit eliberarea sa din funcția de secre
tar al Comitetului Central al partidului.

La propunerea Comitetului Politic Exe
cutiv, Plenara a hotărît în unanimitate, 
alegerea ca secretari ai C.C. al P.C.R. a 
tovarășilor Lina Ciobanu, Ion Radu, Cons
tantin Radu, Ion Stoian și Silviu Curti- 
ceanu.

Lucrările plenarei continuă.

ȚÂRII, QT MAI MULT CĂRBUNE!
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CU ZECE ZILE ÎNAINTE DE ÎNCHEIEREA PRIMULUI TRIMESTRU

Majoritatea întreprinderilor miniere 
și-au onorat, deja, angajamentele V _____________________

asumate

Petrila

I. M. Livezeni

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare in pag. a 2-a)

Vulcan — 
Aninoasa —
Lonea — 
Lupeni — 

. Bărbăteni

11. Exploatarea de 
cariere Cîmpu 
lui Neag —

CLASAMENTUL 
hărniciei minerești

• ■

Evidențiem și de această dată activitatea productivă deosebită desfășurată de colectivele întreprinderilor miniere Livezeni, U- ricani, Paroșeni. Petrila, Dîlja și Vulcan, întreprinderi care au obținut depășiri ale prevederilor de

H Șapte întreprinderi miniere 
și-au onorat, deja, angajamentul 
asumat peniru primul trimestru al 
anului.

Situația realizărilor obținute de 
minerii Văii Jiului la încheierea ce
lei de a doua decade a lunii martie 
evidențiază din nou puterea de mo
bilizare, hărnicia și priceperea cu 
care au acționat colectivele între
prinderilor miniere pentru creșterea 
producției de cărbune extras, pentru 
îndeplinirea prevederilor de plan și 
a angajamentelor asumate pe pri
mul trimestru.

Situația 
realizărilor 

(în procente)

La nivelul întreprinderilor miniere, sectoarelor și brigăzilor, la sfîrșitul celei de a doua decade a lunii martie, clasamentul arată astfel:
Sectorul III — plus 1442 tone ; abataje frontale — Cristea Valache — plus 807 tone ; abataje cameră (—) ; lucrări de pregătiri — Gheorghe Lițcan ; lucrări de investiții — Mircea Secrieru.

■ Șase întreprinderi miniere — 
Petrila, Dîlja, Livezeni, Vulcan, Pa
roșeni și Uricani — au extras, îm
preună, peste prevederile de plan, 
la zi, ale acestei luni — 27800 tone 
de cărbune.

■ Cea mai mare producție extra
să suplimentar o înregistra mina 
Uricani — plus 7115 tone de căr
bune pentru cocs.

■ De la începutul anului cel mai 
mare plus îl raportează colectivul 
întreprinderii miniere" 
19861 tone de cărbune.
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Sub conducerea întîiului președinte al 
Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 

Un deceniu de mărețe ctitoriiSe vor împlini, peste puține zile, 10 ani de cînd forumul națiunii noastre socialiste. Marea Adunare Națională, l-a învestit pe tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, cu înalta funcție de 
președinte al Republicii 
Socialiste România. A- cest eveniment de seamă, prin care s-a dat expresie voinței întregului popor, a marcat un nou pas pe calea întăririi orîn- duirii socialiste românești, deschizînd șirul mărețelor înfăptuiri ale a- cestui deceniu, înfăptuiri care poartă amprenta de recunoscut prestigiu național și internațional a gîndirii și acțiunii întîiului nbstru președinte.în persoana tovarășului Nicolae Ceaușescu Marea Adunare Națională a ales, ca președinte, pe militantul cutezător care încă din fragedă tinerețe și-a închinat întreaga viață împlinirii celor mai înalte idealuri ale poporului român, de libertate și dreptate socială și na-

țională, de viață demnă, eliberată de orice exploatare și asuprire, de independență, suveranitate și integritate teritorială. A- les în fruntea partidului la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut un rol determinant în e- laborarea într-un spirit înnoitor, realist a strategiei și tacticii construcției socialiste, în deplină concordanță cu desfășurarea procesului revoluționar din țara noastră și cu evoluția lumii contemporane. Cea de a doua înaltă învestitură, la conducerea treburilor de stat, a pus, de asemenea, în evidență meritele excepționale ale conducătorului Nicolae Ceaușescu, inițiatorul unor strălucite acțiuni destinate organizării și conducerii, pe baze științifice a societății românești, creșterii rolului conducător al partidului în directă legătură cu perfecționarea activității statului, întărirea democratismului socialist, generalizarea expe

rienței construcției socialiste, îmbogățirea patrimoniului cunoașterii științifice și creației originale românești.Este incontestabil meritul tovarășului Nicolae Ceaușescu, faptul că pentru realizarea progresului general al societății s-a trecut cu o minuțiozitate de bijutier la punerea în valoare a tuturor resurselor țării, la mobilizarea forțelor productive ale întregului nostru popor. Pe baza noii organizări administrativ- teritoriale, care încă din anul 1968 anunța întemeierea bazelor conducerii științifice a societății, s-a asigurat, în nota pregnantă a unui democratism real, ridicarea tuturor județelor țării, mai cu seamă a celor care timp îndelungat au fost lăsate în umbra istoriei, la un nou nivel tehnic, industrial și social-cultural. Pe fondul preocupării pentru creșterea participării întregului popor la
(Continuare în pag. a 2-a)

Mecanizarea mineritului din bazinul carbonifer al \ ăii Jiului presupune pregătirea unor oameni cu înaltă calificare, cărora să li se încredințeze conducerea, mînuirea și întreținerea adevăratelor uzine subterane care sînt complexele mecanizate. Astfel de oameni se găsesc în brigada condusă de subinginerul Paul Grasu, de la I.M. Lupeni, care de peste 6 ani mînuiesc secțiile unui complex cu susținere și tăiere mecanizată. Dînd dovadă de o înaltă răspundere muncitorească și o bună pregătire profesională întreg colectivul acestei brigăzi a reușit în- anul trecut să dea economiei naționale o producție suplimentară de peste 23 000 tone de cărbune cocsificabil. Rezultatele; frumoase obținute în antil precedent sînt ‘ confirmate de cele 1500 tone de cărbune date peste sarcinile de plan 'de la începutul anului și pînă în prezent. Printr-o bu- ; nă organizare a locului de muncă și o întreținere de înalt nivel tehnic a utilajului, colectivul acestei brigăzi a reușit ca, lună de lună, să obțină productivități medii de 13 tone/post. In prețul de cost pe tona de , cărbune extrasă cu acest complex, de aproape un an de zile nu sînt incluse cheltuielile privind amortismentul. In imagine, un schimb diri brigada condusă de sing. Paul Grasu (in centru).
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UN DECENIU DE MĂREȚE CTITORII
(Urmare din pag. I)

tea întreprinderilor miniere și-au onorat, 
deja, angajamentele asumatedezbaterile realiste și a- profundate din consfătuirile care au avut toc cu cadre de muncitori și specialiști din toate domeniile de activitate. în acest context se înscriu și vizitele de lucru întreprinse în Va’lea Jiului, dialogurile cu minerii purtate chiar la locul tor de muncă, în abataje, care au "fost urmate de a- " plicarea unor măsuri fără precedent istoric pentru , . . . ’ armonioasățării că, sînt rodul gîndirii cu- și rapidă a municipiului nostru. Din inițiativa per- .sonală * a tovarășului Nicolae Ceaușescu, Valea Jiului este beneficiara unui amplu program de modernizare a industriei

al. ras-a-
muleze orientarea forței de muncă spre această importantă ramură a e- conomiei naționale. în strînșă legătură cu dezvoltarea și modernizarea industriei, a fost elaborat mecanismul econo- mieo-financiar care acționează îh direcția creșterii valorii "nou create și orientării eforturilor productive spre eficiență și rentabilitate. Toate a- ceste măsuri, care sînt aplicate astăzi în practi- dezvoltarea

(Urmare din pag. I)constituirea venitului' național și, implicit, la tribuirea acestuia, a realizat un act uman cărui efect-social s-a,frînt în mod pozitivsupra activității anilor următori, asiglirînd coordonatele de astăzi ale dezvoltării tot mai impetuoase a țării. Iată deci, cum o simplă previziune economică a avut menirea să impulsioneze riț- cmurile dezvoltării , deodată cu soluționarea problemelor ' social-eco-. rtomice ale zonelor rămase în urmă, cu ridicarea standardului de viață 
în aceste județe.Un alt exemplu care pune în lumină meritele incontestabile ale tovarășului Nicolae Ceaușescu .în domeniul fundamentării politicii noastre interne îl întîlnim în viața plină de dinamism a economiei naționale. A fost continuat, la cote f. “ ! rioare, procesul de industrializare socialistă a ță- __ .......... .... .......rii, au fost intensificate tovarășul N preocupările pentru dez- ,__ _________ ______voltarea ramurilor „de Joptate pentru perfec- vîrf", înalt prelucrătoare și cu un plus de competitivitate pe plan internațional; Cercetarea științifică și ingineria tehnologică au luat amploare, răspunzînd cerințe- i lor prioritare ale produc- î ției de bunuri materiale. : Au fost puse bazele unei j agriculturi moderne, sta- I bilindu-se ritmuri și ni- ‘ vele de plan care să sti-

1

că le și valorifică, unii, în mod corespunzător. Facem această precizare că numai unele colective valorifică la o cotă ridicată condițiile create pentru că sînt colective despre care încă’ nu se poate spu- rwe că au valorificat suficient condițiile create și rezervele de care dispun. Că au avut create condiții - optime pentru îndeplini-
tezătoare a • tovarășului Nicolae Ceaușescu, preocupat permanent în ’cea mai mare măsură, de a- sigurarea unui proces multilateral al societății, ___ ._______ __de ridicarea nivelului de și de ridicare a gradului trai material și spiritual al poporului.S-a afirmat, și pe bună dreptate, că gîndirea î- naintată a conducătorului nostru sintetizează strălucit înțelepciunea întregului popor. Este pe supe- deplin adevărat, ținînd seama de faptul că toate acțiunile întreprinse de 

__ ,.;ț i c _ i „ _ Ceaușescu, măsurile a-

de urbanizare a localităților, program care prinde contur sub ochii noștri, și spre satisfacția noastră, a tuturor celor , ce muncim și trăim acest frumos colț de românească.Răspunzînd grijii care sînt înconjurați,.  __ nerii, toți ceilalți oameni c 6 1 a e ai muncii din Valea Jiu-
înțarăcu mi-

asumate pentru primul trimestru al anului. Redăm angajamentele asumate și plusurile înregistrate; mina Livezeni — angajament îndeplinirea planului — plus cumulat 14 964 tone; mina Petriia — angajament— 1000 tone de cărbune, plus cumulat de la începutul anului 19 861 tone de cărbune ; mina Vulcan — angajament 8000 tone, plus — 17 838 tone ; mina Uricani — angajament 5000 — plus 16 096 tone; mina Paroșeni — angajament — 5000 tone — plus — 15 436 tone; mina Dîlja — angajament — 1000 tone — plus 6573 tone de cărbune. în aceeași categorie, a întrebi nderi lor care și-au îndeplinit și depășit angajamentele a- sumate pentru t..—I al anului se înscrie mina Aninoasa, chiar dacă extragă peste prevederile de plan 5000 tone de căr-

că sînt colective
bune pentru cocs, dar a acumulat un minus, de la începutul anului, de peste 14 000 tone, iar conducerea minei Bărbăteni promitea un plus de 3000 tone și a rămas sub sarcinile planificate cu 3292 tone de cărbune pentru cocs.La mina Lonea situația nu este prea gravă, colectivul avînd • posibilitatea să-și îndeplinească preve-rea integrală a prevederi- derile de plan și angajator de plan o demonstrează însuși faptul că la începutul anului conducătorii întreprinderilor s-au angajat să depășească Sarcinile prevăzute. în această situație se află minele Lupeni și Bărbăteni, două importante producătoare de cărbune pentru cocs.1 Conducerea întreprinderiitrimestrul miniere Luperii se angajași în numele colectivului să

ționarea structurilor economice și sociale au lâ origine, cunoașterea îndeaproape a realităților și rezervelor fiecărui județ, 
dialogul permanent cu oamenii muncii din numeroase întreprinderi, mine, institute de cercetare, uzine, șantiere de construcții și cooperative agricole de producție,

lui omagiază prin fapte de muncă împlinirea u- nui deceniu de la istoricul act petrecut la 28 martie 1974, cînd Marea Adunare Națională a dat glas' voinței întregului popor de a avea drept președinte pe cel mai iubit fiu al său, cel mai devotat si neobosit militant revoluționar,^ secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

după două decade trecute din această lună a rămas sub prevederile, de plan cu 34 de tone. Angajamentul asumat era de 4000 tone de cărbune, iar plusul înregistrat de la începutul anului se ridică la 6081i teme. ‘Cifrele prezentate demonstrează cu certitudine că minerii Văii Jiului nu numai că au create condiții optime pentru îndeplinirea integrală a prevederilor de plan și a angajamentelor asumate,

r

men tul asumat. La exploatarea de cariere Cîmpu lui Neag, nu se mai po te discuta de îndeplinirea prevederilor de plan minusul ajungînd la’ peste 66 000 tone de cărbune. Cu aceste excepții nedorite, putem afirma, cu toată certitudinea, că minerii Văii Jiului, majoritatea întreprinderilor miniere, prin eforturi susținute dau țării cît mai mult cărbune I
CLASAMENTUL 
hărniciei minerești 

(Urmare din pag. I)

Telescaun Paring'Duminică, 25 martie a.c., ■ este programată ' o atractivă competiție de masă lă »chi. Este vorba de cea de-a IlI-a ediție a Cupei I.G.C.L. „Telescaun — Paring". Sînt invitați să. participe toți cei ce îndrăgesc și “practică schiul, sportivii de performanță din cadrul eecțiilor de schi ale Stațiilor sportive din : lea Jiului, amatori dete vîrstele. •Cu prilejul actualeiții a Cupei I.G.C.L. „Tele- ' scaun Paring" . participan- ' ților și amatorilor de colecții de insigne le vor fi oferite — contracost — insigne și brelocuri. Concursul va avea loc lîngă . baza didactică’a I.E.F.S. și cuprinde categoriile de copii, juniori și seniori. Pentru înlesnirea accesului tu- ! turor' celor ce doresc să urce la munte cu acest 'prilej va fi suplimentat, funcție de solicitări, mărul autobuzelor pe seul Piața Victoriei trosani — Telescaun, intervalul dintre orele 7— 18. Sperăm că de această dată, acolo unde e lume multă, va fi prezent și... comerțul.

C--

I. M. UricaniSectorul II A — plus 2294 tone ; abataje frontale — Petru Mandriș— plus 500 tone; abataje cameră — Ion Nicolae — plus 200 tone ; lucrări de pregătiri — Victor Mezambrovschi; lucrări de investiții — Ianoș Doboș.
I. M. ParoșeniSectorul I — plus 4133 tone; abataje frontale —■ Gavrilă M esa roș — plus 1370 tone ; abataje cameră (—) ; lucrări de pregătiri —> Vasile Cojocarii; lucrări , de investiții — Alexandru Lăszlo. -<
I. M. PetriiaSectorul IV — plus 2962— Ștefan Alba — plus 1300— Constantin Dumitrașcu — . _____ tde pregătiri —. Francisc Kovacs; lucrări de investițiiConstantin Borș.
I. M. DiljaSectorul III — plus 2000 tone; abataje frontale (—) ; abataje cameră — Gheorghe Matei — plus 1636 tone ; Lucrări de pregătiri — David Laszlo; lucrări de investiții — Alexandru Levoi.

tone ; abataje frontale tone ; abataje cameră plus 280 tone ; lucrări

Cursuri 
de calificare

în nu* tra- Pe-în
Ne informează tovarășa Maria Chelba, de la școala de calificare a minei Petriia : la ora actuală funcționează 3 clase de mineri, cu 100 cursanți, ș 2 clase de electricieni (50) și o clasă de lăcătuși (25). în perspectivă, la 1 aprilie se va deschide o clasă de mineri, cu 25 cursanți. (M.B.)

In ciuda nivelului scăzut al mercurului termome
trelor, dînd dovadă de mult spirit gospodăresc, suta 
și sute de cetățeni și elevi ai orașelor Văii Jiului au 
declanșat ample acțiuni de gospodărire și înfrumuse
țare a localităților. Do la începutul lunii în curs, do
rind să ,se situeze și în acest an pe un loc fruntaș 
în acțiunile de buni gospodari, cetățenii din Vulcan 
— așa cum am aflat de la tovarășul loan Rujoi, vice
președintele Consiliului popular orășenesc — au să
dit sute de plopi și sălcii în zona Sohodol-Paroșeni. 
Au curățat cartierele,, spațiile din jurul blocurilor, 
au transportat cu autovehicule, aparținînd unităților 
economice de po raza localității, zeci de tone de pă- 
mînt, au pregătit largi spații verzi, unde, cînd tim
pul va permite, vor fi sădite frumoase covoare de 

■ flori. ' '

1. M. VulcanSectorul. V — plus 1535 tone ; abataje frontale — Mircea Murărașu — plus 427 tone ; abataje cameră— Traian Borșa — plus 580 tone ; lucrări de pregătiri — ion tin Niță. Iriza ; lucrări de investiții —- Constan-
l.M. AninoasaSectorul I — plus 1103 tone ; abataje frontale — Constantin Iacob — plus 1132 tone ; abataje cameră (—) ; lucrări de pregătiri (—); lucrări de investiții — Ion Suceveanu.

Ștefan NEMESCEK

l.M. LoneaSectorul III — plus 630 tone ; abataje frontale — Iosif Bucur — plus 966 tone ; abataje cameră — Ludovic Repaș — plus 149 tone ; lucrări de pregătiri — Traian Botar; lucrări de investiții —'.Mihai Anton.

I I II

UNITATE FRUNTAȘA. Deși situată într-un perimetru mai puțin locuit (în centrul vechi), unitatea nr, 43 „Librărie" din Lupeni are, la zi, de la începutul anului vînzări în Valoare de peste 500 000 lei. Este meritul Hildei Iakob, șef de unitate, care asigură o aprovizionare abun- intitulat dentă de carte. (Gh. S.)PATRIOTICA. O inițiativă frumoasă la l.M. Li- vezeni: începînd cu primele zile din această săptă- mînă, personalul TESA din

rilor și compartimentelor au început ■ înfrumusețarea spațiilor verzi din fața incintei principale, unde vor fi plantați pomi ornamentali și fructiferi. (Gh. S.) BRIGADA ARTISTICA. Tinerii de la mina Uricani au Început repetițiile la noul program de brigadă „Radio-brigada", Un text critic, care abordează problemele spinoase din activitatea minei, este susținut și de o bună interpretare. Răii este că organizațiile de sindicat și interesat

SPECTACOL. Azi, 22 martie a.C., ora 18, la Palatul cultural din Lupeni, are loc un spectacol dedicat fruntașilor în întrecerea socialistă de la Uzina de preparare din localitate. Protagoniștii spectaco-■ lului vor fi artiștii ama-
I tori care activează în ca- 
I drul clubului sindicatelor.
I (Gh. S.) cadrul sectoarelor, birou- U.T.C. nu s-au

îndeajuns să selecteze și fete — interprete. Și sînt destule la l.M. Uricani !TEATRU. Teatrul de stat Valea Jiului prezintă , astăzi, la sediu, la ora 18, | o reprezentație cu piesa . „Domnișoara Julie", de | August Strindberg. (M.B.) |DISCOTECA. în fiecare . sîmbătă, în holul Institutu- | lui de mine din Petroșani ■ are loc discoteca . studenți- * tor, prezentată de jockey-ul (M.B.)Rubrică realizată de 
Gh. SI’tNU

disc- IIlie Morariu.

I. M. LupeniSectorul IV — plus 3029 tone; abataje frontale— Teodor Boncalo — plus 1117 tone ; abataje cameră — Vasile iușan — plus 172 tone; lucrări de pregătiri — loan bivriceanu; lucrări de investiții — Petru Madaraș.
l. M. Bărbăteni•Sectorul (—) ; abataje frontale — Mihai Kovacs— plus 600 ; abataje cameră — Gheorghe. Vărzaru— plus 500 tone ; lucrări de pregătiri (—); lucrări de investiții— Ion Nichita.
Exploatare^ de cariere 
timpii lui Neag
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J Dăruire și abnegație pentru j 
î lumina și căldura patriei [

urmă, de
III făcut sim-

V
s-au întrebat unii. Era un K de 1,2 și au cîștigat I
știut, Ion Moldovan ori 272 lei pe post. Mai exis- J

plus 227 tone, în dreptul Vasile Cazacu aveau „a- 
brigăzii lor, mai-mai că bonament" la nemotivate.

' ; a

Cînd au văzut, pentru 
prima oară, la „tablă",

j ™ -..... .ț nu le venea să creadă; Ilie Mai buna organizarei Lăpădatu, șeful de schimb, locului de muncă și-a do
pa zis că bine ar fi să-l vedit avantajele și în pun- 

mențină măcar. Ini iembrie, au urcat la 600, 
la sfîrșitut anului au a- 
juns la 900 de tone. fiu 
le venea să creadă mul-I fora, maistrul Mihai Ig
nat visase însă aceste cli
pe frumoase, deși ele se 
petrec înainte de pensio
narea sa. Măi avusese o 
altă grupă la mina Pe- 
trila, eșecul l-a îndîrjit, e 
drept că nu pierduse în
crederea conducerii minei. 
I s-a propus să ia în pri
mire o brigadă la secto
rul IV, ai cărei ortaci se 

. declarau mulțumiți cu 
un K de 0,7. Aceștid-s oa
menii, cu aceștia musai să 
defilăm, și-a zis maistrul.

— Constantin ^Florea, 
Bebe Angheloiu, Zamfir și 
alții, remarcă tînărul șef 
de sector Ilarie Bora, sînt 
buni meseriași; „sirenele" 
blazării le cîntau însă în 
urechi despre munca în 
dorul lelii; Se simțea ne
voia' unui catalizator, Mi
hai Ignat a știut să tre
zească ambiția minerilor, 
nu numai prin. vorbe 
mari, ci prin puterea e- 
xemplului... familiei sale. 
Familie, întrucât șeful de 
schimb l-a luat: în briga
dă și pe fiul său “ și nu după multă vreme vdțele din februarie ne-au: 
brigada a devenit o ade- răpit 450 tone de cărbune, 
vărată-familie a muncii Cifra impresionează, da- 
exemplare. că avem; în vedere că în

Cit o să-i țină baierele, februarie minerii au avut

sep- ga 'personală. Ortacii au 
început să ia atitudine 

împotriva indisciplinaților.
— Disciplina n-a mai 

fost „dictată" de sus, con-
wuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinm

Bărbați care 
onotează 

titlul de miner

Pl . did Itl pfd pust. lYiLi't C3CTS-. i i- tă încă destule căi de creș- ț 
tere a producției și . pro- l 
ductivității muncii, deci, și 7 
a veniturilor oamenilor, J 
pe care, acum, întreaga | 
formație caută să le des- t 
copere. Rezultatele con- J 
crete demonstrează, aprod- \ 
pe 1000 de tone peste i 
plan de la începutul anu- ? 
lui, deci „baierele" îi țin,) , • . ■ . ., i de la o întreprindere uita de ce ne-am. întors la aRa asa cunf mai obi; 
aceasta formație cu con- i 
vingerea, confirmată, că 7 
revirimentul n-a fost în- ț 
tîmplător. Am mai avut i 
totuși un motiv să-l în- J 
trebăm pe maistrul Ig- 1 
nat de , ce și-a asumat o | 
asemenea sarcină dificilă, 1 
plină de riscuri. .;> •” ? >

— Orgoliul profesionali 
e de „vină". Vreau să1, ies la pensie cU fruntea I 
sus. Apoi am vrut ca E- ; 
mii să nu mai aibe ne- * 
voie de „dădacă" ini 
front, Și mai este ceva e- 7 
sențial aș zice. Am ținut )

în cadrul sectorului III .— vagonetar, miner, artificier, maistru minier, iar apoi maistru minier principal.Experiența ariilor îndelungați de muncă, cunoașterea sectorului în cele mai mici amănunte l-au ajutat să-și aducă o reală contribuție la rezolvarea pro-

A i 
!

A
I 
iI

UIIIHHIUUIUIIIIIIIIIIHIIII,

chide plastic loan Boden- 
losz, secretarul comitetu
lui de partid pe sector, ci 
emană din interiorul co
lectivului, ca o necesitate.

Trimiși să muncească 
în regie, tratament efica
ce, cei mai mulți dintre 
absentomani s-au „vinde
cat". Brigada are însă și 
tineri de ispravă, Dumi- __
tru Vngureanu, Constan- să demonstrez că minerii)
tin Munteanu, despre E- — -- v...._■ ’
mit Ignat am amintit, ca
re pun umărul cu nădej
de de cite ori este nevoie. 
Disciplinarea și omogeni
zarea unui șut a reclamat 
prezența șefului de bri
gadă pe celelalte; primul 
schimb fiind lăsat în 
seama feciorului său.

— N-ari făcut totul, se 
arată nemulțumit mais- 

Emil trul Ignat. Numai nemoți-i

Cu trei decenii în în ■ evidența cărților pontaj ale sectorului al minei Lonea și-a intrarea un nume cu bol de meseriaș : Lăcătușu. Din acel moment, Ion Lăcătușu a fost permanent un om de bază al sectorului III de producție. Oltean ambițios din Săcelu -Gor- jului, care s-a încadrat, în a- nul 1954, la IM. Lonea cu gîndul de a-și face ; un rost în viață și de a face cinste marii familii a mineri toi' care -l-a primit în rîndurile sale.„Din capul locului nu mi-a plăcut să mă plimb la alta, așa cum mai obișnuiesc unii ; dimpotrivă am căutat a fi stabil și util colectivului de muncă", mărturisește acum Ion Lăcătușu. Iar gîndul său a fost probat de faptă. Hărnicia, statornicia, corectitudinea în muncă și cinstea au fost liantul care l-au legat de sector, de colectivul minei. Pornind de la ____ ______________aceste sănătoase ■ temeiuri din subteran. Apreciindu-1J 6». > și stimîndu-1 pentru caii- tafr-o sărbătorire pe drepttățile sale, pentru capacitatea de a îmbina armoniosși avînd de partea sa încrederea colectivului, I. Lăcătușu a străbătut întreaga ierarhie a profesiei
nu se împart în buni și < răi, ci în cei care știți ) sau nu să muncească, în ț cei care au diferite grade i 
de conștiință și că dato- | 
ria noastră a comuniști-) 
lor, a tehnicienilor și spe- ; * 
cialiștilor este șă-i convin- ) 
gem pe toți fă se dăruie i 
cu abnegație pentru Iu- ! 
mina și căldura patriei, \ 
ale familiilor lor. Fiindcă ț 
a scoate la lumină căr bU- t 
ne, iată o misiune care se ’ 
transpune " Zilnic într-un ț 
responsabil act • de conș- i 
tiință. J

■ “ Ion VULPE ' -1 ■'

Sute de soții și ma
me formează destoini
cul colectiv al între
prinderii de ■ confecții 
Vulcan și se dovedesc a 
fi muncitoare harnice, a 
căror muncă este apre
ciată ații de diverșii 
beneficiari din - țară, 
unde această tinără u- 
nitate economică ... își 
desface produsele, cit și 
peste hotare. în imagi
ne, aspect de muncă din 
cadrul secției I produc
ție. . " .

Sărbătorire 
pe drept 
meritată

«asist «1Mblemelor producției, la înnoirile tehnice’ și tehnologice petrecute în abataje în toți acești ani. în fața greutăților nu a dat niciodată înapoi, iar pentru ortaci sau subalterni a a- vuf întotdeauna uri cuvînt de îmbărbătare în momentele de răscruce ale muncii

activitatea profesională cu cea obștească, comuniștii din sector, i-au încredințat în mai multe rînduri înalta răspundere politică de secretar al organizației de partid. Crescut șl educat .. la școala muncii bărbătești din subteran, și-a consacrat cu dăruire energiile - creșterii producției de cărbune, dar nu a uitat nici o clipă să se ocupe cu răb-s dare de stabilizarea rilor nou: încadrați, creșterea propriilor' în spiritul dragosteia tinc- ‘Mtdei copii' de muncă — băiatul său IU- crînd la I.U.M.P. în urma.: absolvirii învățămîntului liceal de profil, iar fiica, urmînd în prezent, cursurile liceului industrial.Ieșirea, în această hmă. Ta pensie a maistrului Ion: Lăcătușu, a constituit tin: eveniriieht în colectivul, sectorului III al minei Lenea. La capătul a ’treizeci de ani de minerit, felicitările șl urările de ' viață lungă ce i-au fost adresate din inimă de cățre colegii de muncă s-au constituitmeritată.
Petru VASIU

ATITUDINI

Primim o scrisoare delâ Uricani în care hi serelatează că în blocul 5 de pe strada 7 Noiembrie, ,îa apartamentul 18, fami- . lia Chelaru are un membru-măi’tinerel 'Care, • a- proape ca toți tinerii de azil este un mare meloman. Adică are tînărul un casetofon la care „ii ■. dă drumu’ '* ’ pînă la infinit", scrie autoarea scrisorii. Mai mult, de curînd tînărul me- și.-a adus acasă mai mulți prieteni care lâ muzica bună s-au pus și pc joc de „s-a cutremurat"blocul. Lucrînd pe trei schimburi, este un bun co- schimbUri, tînărul pune casetofonul în funcțiune cînd apucă și el, indiferentce'oră ar fi, iar “vecinii îi . mai sînt ignoranți, indivizi pot bate în perete că n-are habar, n-aude. Tot așa; un alt vecin, mai în vîrstă, pune aparatul în geam și îl lasă să... cînte de dimi-

pese de protestele vecini- lor. ■în urma verificării celor sesizate, la solicitarea noastră, ni se comunică din Pfirtea consiliului popular i al orașului Uricani că cele relatate în scrisoare' ''"țin de trecut, că la ora ' ac- ' tuală la blocul resppețiv nu mai sînt fenomene xle tulburare a liniștii publice.Atunci, e bine. Dar, pentru că tulburători ai liniștii publice s-ar putea .<ori- . cînd’ivi, e bine să se spună... răspicat că liniștea în blocuri, mai ales unde oamenii lucrează pe 3mun și nici unui pasionat ăl muzicii niî-i este îngă- duit' să-l ignore. Iar dacălipsiți de responsabilitate civică, ' față de normele de conviețuire, opinia publică,, organele în rfffept trebuie să-și spună răspi-neața pînă seara, fără să-i cat cuvîntuî! (Dan Stejarii)

IMPRUDENTA, pr ea scump plătităVestea accidentului petrecut în dimineața zilei de 19 martie în comuna l’ui e zguduitoare : treipersoane — soț, soție și fiică — și-au pierdut viața, striviți de un autobuz în propria „Dacie 1310“,. care nu avea nici 7000 km rulați. Care sînt circumstanțele accidentului ?...în dimineața zilei de 19 martie, Jitea Ion din Vulcan, pleacă la ora 6,30, cu mașina, împreună eu soția sa Elisabeta să ducă la școală pe fiica lor Carmen — de 15 ani, elevă în clasa a IX-a, la. Liceul a- groindustrial din ' Hațeg. Afară ningea. O ninsoare deasă cu fulgi mari și grei, o plăcere să-i privești, dar nu să pilotezi mașina pe o asemenea vre

me. După aproximativ o oră de mers ajunge în comuna Pui. Să recunoaștem, timpul mare în care s-a parcurs distanța presupune linele greutăți întîmpinate pe distanța Petroșani — Pui. Evident, aceste greutăți au fost pricinuite de ninsoarea care continua să cadă. în fața posibilității ca fiica să întîrzie, lașcoală, șoferul apasă pe accelerație și inevitabilul s-a produs. Neavînd înde- mînarea necesară șl ru- lînd cu viteză excesivă pe un drum ud, autoturismul s-a angajat în depășire, apoi a 'd e r a p a t pe o distanță de 69 de metri, pe o porțiune de drum drept, după care a intrat în fața unui autobuz care circula regulamentar din sens invers. Cu toate e-

forturile șoferului profesionist coliziunea frontală n-a mai. putut- fi evitată, autobuzul strivind literalmente autoturismul. Fotografia alăturată este edificatoare. Acestea au fost împrejurările.După analiza minuțioasă a accidentului apreciem că principala cauză a acestui tragic eveniment rutier care a curmat trei vieți o- meneștl este neadaptarea viteze' la condițiile de drum, conducerea imprudentă, cu viteză excesivă pe un carosabil ud, alunecos/ Pe de altă parte, conducătorul auto era grăbit, nu și-a creat timp de siguranță, iar pentru recuperarea' timpului pierdut din cauza ninsorii abundente a făcut apel la ,caii

putere ai mașinii, la excesul de viteză.Am relatat acest accident tragic pentru ca noi toți să tragem cuvenitele învățăminte: adoptarea u- nei maniere de conducere preventivă pe orice timp creează posibilitatea reală de evitare a oricăror pericole ; adaptarea permanentă a vitezei la condițiile meteorologice și de drum evită posibilitatea intrării autovehiculului în derapaj. Sînt condiții de care omul de la volan trebuie să țină seama în interesul securității depline a tuturor participanților la traficul rutier.Căpiia i liie RUS, șeful bir:» :ivi circ:»la|’e d n Miliția muni hiiului Fetru ștmi
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Lupta pentru pace și dezarmare- 
cea mai importanță problemă 

a omeniriiCOPENHAGA 21 (Agerpres). Lupta pentru pace și dezarmare este cea mai importantă problemă a omenirii— a declarat Fleming Bork, președintele organizației „Mișcarea sindicală pentru pace“ din Danemar
ca. Pentru noi, europenii, crearea unei zone denuclea- rizate în nordul continentului ar constitui o primă e- tapă în procesul denuclea- rizării întregii Europe, a spus el. In Danemarca are loc o acțiune de proclamare simbolică a localităților, instituțiilor și chiar a-școlilor drept zone lipsite de arme nucleare. Ea dă glas protestului populației împotriva cursei înarmărilor și consecințelor nefaste ale acestora, a spus Fleming. Bork.TOKIO 21 (Agerpres). Actuala situație internațională îngrijorează populația planetei, care este amenințată cu un război nuclear, a spus Noboru Yagi, șeful secției internaționale a P.S. din Japonia, In aceste, condiții, toate forțele iubi

toare de pace trebuie să-și strîngă rîndurile în lupta pentru pace și dezarmare, a remarcat el. Subliniind importanța creării de zone ilenuclearizate Noboru Yagi a spus că în condițiile creșterii înarmărilor, o asemenea mișcare la scara întregii planete ar putea duce la eliminarea din viața o- menirii a pericolului unei conflagrații nucleare.PARIS 21 (Agerpres), Sute de reprezentanți ai cercurilor științifice și artistice, activiști pe tărîm politic și social din mai multe țări și-au anunțat participarea la reuniunea internațională a intelectualilor pentru pace și dezarmare, care se va desfășura, la 24 și 25 martie, la Paris, din inițiativa mișcării antirăzboinice „Chemarea celor 100“. In cadrul reuniunii vor fi dezbătute probleme ale luptei pentru pace și dezarmare, rolul și locul intelectualității în activitatea de educare ă tinerei generații în spiritul păcii și colaborării.

Actualitatea înl’RAGA 21 (Agerpres). In R.S. Cehoslovacă se desfășoară o amplă acțiune în vederea reducerii consumului de energie și de combustibil. In primul plan al eforturilor în acest domeniu se află diminuarea consumurilor tehnologice care au ponderea cea mai mare în balanța energetică națională. In industria cimentului, de exemplu, modernizarea proceselor tehnologice a permis reducerea considerabilă a necesarului de energie existînd, în continuare, rezerve pentru noi economii în acest domeniu, prin ' introducerea microprocesoarelor și a altor sisteme de automatizare.O atenție deosebită se acordă, de asemenea, folosirii unor materiale termo- izolante cu calități superioare, producerii unor corpuri noi de iluminat cu randament sporit și realizării unor aparate electro- casnice cu consum mai redus de energie electrică.
*BERLIN 21 (Agerpres). La Combinatul de panouri pentru construcția de locuințe din orașul Zwickau, din R.D. Germană, opera-

tările socialiste• ■■ - . ■ ■ ■ țiunile de sudură sînt executate, în prezent, cu ajutorul manipulatorului industrial cu acțiune mecanică. Noul mecanism — primul de acest gen folosit în întreprinderile industriei construcțiilor din R.D.G. — funcționează în regim automat, poate fi utilizat la realizarea operațiunilor de sudură a carcaselor metalice pentru construcții de orice formă și din orice o- țel și asigură obținerea u- nor lucrări de înaltă calitate. Utilizarea noului a- parat permite economisirea anuală a peste 100 tone de metal.
*BELGRAD 21 (Agerpres). In localitatea Svilainaț, din R.S. Serbia, au început lucrările de construcție a u- nei fabrici de prelucrare a legumelor și fructelor. Noua întreprindere iugoslavă — relevă agenția Taniug — vș avea o capacitate de 3000 tbne legume și fructe congelate anual, din care o parte vor fi exportate.

O cerință restrictivă, impusă de condițiile 
obiective ale naturii

APA POTABILĂ 
folosită și gospodărită judicios, 

de toți consumatorii IDatorită perioadei îndelungate de secetă, lipsei de precipitații, capacitatea surselor de apă potabilă — îndeosebi a sursei de la Valea de Pești — este foarte scăzută, situație ce impune distribuția apei potabile, pe perioada cît se menține această stare, în toate localitățile din Valea Jiului, cu restricție între orele 8—18 
și 22—5. .Se menționează că nivelul apei în lacul de acumulare este foarte scăzut și ritmul zilnic de scădere poate duce Ia oprirea furnizării apei de la această sursă dacă nu se aplică restricția cuvenită.Toți' consumatorii de apă potabilă — casnici, instituții și întreprinderi industriale — sînt rugați a se adapta programului de restricție, să folosească și să gospodărească apa potabilă în mod judicios, la strictul necesar, să se evite sub orice formă risipa de apă.

Reuniunea de expert! a Conferinței pentru 
Securitate și Cooperare în EuropaATENA 21 (Agerpres). La 21 martie, la Atena s-au deschis lucrările reuniunii de experți a Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, însărcinată să continue examinarea și elaborarea unei metode ge- neral-acceptabile de reglementare pașnică a diferendelor dintre state.La reuniune participă delegații celor 35 de state - semnatare ale Actului final de la Helsinki. Reuniunea 

va continua eforturile începute la Montreux; în 1978, unde reprezentanții țărilor europene, ai S.U.A. și Canadei au dezbătut problema elaborării unei metode de reglementare pașnică a diferendelor în Europa și au identificat elementele unei abordări comune în a- cest domeniu, care să permită ajungerea la un acord.In opinia țării noastre, tpate statele participante la reuniunea de la Atena au

îndatorirea să acționeze cu bună credință și în conformitate cu principiile și prevederile Actului final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, în vederea evitării a- parițieî unor diferende care ar putea să afecteze relațiile dintre ele să depună e- forturi în scopul adoptării unor măsuri efective de întărire a păcii și securității și conlucrării internaționale. ’ '

■ BRUXELLES. La Bruxelles s-a desfășurat plenara C C. al P.C. din Belgia, in cadrul căreia au fost alese organele de conducere a partidului. După cum informează ziarul „Le Drapeau Rouge" — citat de a- genția TASS —, președinte al P.C. din Belgia a fost reales Louis Van Geyt. Claude Renard și Jef Turf au fost reales! în funcția de vicepreședinți ai partidului.

Mica publicitateSoțul, Nelu și fiica Ramona, urează soției și mamei Popa Ana „La mulți ani !“, cu ocazia zilei de naștere. (402)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Iorga Adriana, eliberată de I.U.M.
D E <

Petroșani. O declar nulă, (404)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Miclea Eugen, eliberată de I.U.M, Petroșani. O declar nulă. (401)3- E S < 1 -

Colectivul secției chirurgie — Spital Vulcan — iși ia un îndurerat rămas bun de la familia Jițea, dispărută fulgerător din rîndurile noastre. Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (403)
Sport • Sport « Sport * Sport • Sport • Sport • Sport

„Cupa primăverii**

Pe stadionul ;,23 August", din Capitală, în prezența a peste 70 000 de spectatori, s-a disputat, în cadrul sferturilor de finală ale „Cupei campionilor europeni" la fotbal, meciul retur dintre echipele Dinamo București și Dinamo Minsk, meci încheiat cu o splendidă victorie a fotbaliștilor români, care, după egalul (1—1) din prima partidă, de la Tbilisi, au cîștigat de data a- eeasta cu 1—0 (1—0), prin golul înscris în minutul 10 de Augustin. Dinamo București obține o binemeritată calificare în semifinalele celei mai importante competiții continentale inter- cluburi, devenind, . totodată, prima echipă românească de fotbal care ajunge in această înaltă fază a întrecerii.Succesul sportivilor de la Dinamo București se datorează unei evoluții remar

Pe stadionul „23 August** din Capitală

0 splendidă victoriecabile în ansamblul celor dbuă partide, în care s-au vădit din plin maturitatea tactică, buna pregătire tehnică și fizică, calitățile mo- ral-volitive, dăruirea e- xemplară pentru culorile clubului și ale fotbalului românesc. Așa cum se cunoaște, Dinamo București a reușit în actuala ediție a competiției un veritabil tur de forță, eliminînd, între altele, chiar pe deținătoarea trofeului, formația vest-germană SV Hamburg.încă din primele minute, echipa dinamovistă are inițiativa, lansînd de pe extreme acțiuni periculoase la poarta oaspeților. La una dintre acestea, în minutul 4, Augustin - ratează o o- cazie favorabilă, pentru ca patru minute mai tirziu, tot el, la o ezitare a apărării formației din Minsk, să șuteze de la circa 8 in balonul în bară. Dominarea

echipei române se accentuează, și în minutul 10, la o centrare de pe partea dreaptă, același Augustin deschide scorul, mareînd spectaculos cu capul, ’ din interiorul careului.In minutul 29, fundașul Redriie, venit în atac, execută un șut-centrare cu e- tect, care-1 pune în mare dificultate pe portarul oaspeților, obligat să respingă in extremis mingea în corner.Fotbaliștii sovietici acționează mai mult pe contraatac, unde cele două vîrfuri, Gurinovici și Kondratiev, bine lansați de coordonatorul de joc Pudișev, creează cîteva acțiuni periculoase rapide, cum a fost cea din minutul 32, eînd Kondratiev a pătruns în careu și a șutat, dar portarul Morarii, printr-o intervenție de ul-

românitim moment, a înlăturat pericolul.In repriza secundă, fotbaliștii de la Dinamo Minsk încearcă să egaleze scorul*' dar apărarea dinamovistă, bine grupată în. jurul portarului Moraru, se dovedește de netreeut, nelăsînd nici o breșă prin care rapizii a- tacanți sovietici să poată pătrunde. sIn final, jucătorii români ies din nou la atac, și în minutul 86 Augustin are o mare ocazie de a majora scorul, dar mingea, .șutată puternic, trece peste poar- ' tâ, . ~ .j Fluierul final a1 arbitrului Hackett consfințește victoria echipei Dinamo București și calificarea ei , în rîndul celor mai bune patru formații europene.(AGERPRES)

Timp de două săptămîni, arena de popice „Minerul-1 din Aninoasa a cunoscut o animație deosebită. Pe acest parcurs s-au desfășurat întrecerile dintre reprezentativele sectoarelor întreprinderii, dotate cu „Cupa primăverii11, acțiune inițiată de comitetele de sindicat și U.T.C. de la I.M. Aninoasa. Disputele pasionante, precum și ambiția celor mai buni de a realiza rezultate superioa- . re au -fost atributele acestei competiții, ce s-a transformat, în ziua finalelor, intr-un adevărat spectacol sportiv, savurat de numărul mare de spectatori pre- zenți. ’Cele mai bune rezultate au fost obținute. în ordine de " sextetele sectoarelor VIII („Meseriașul"), VI („Locomotive"), II („Stiva") și I („Mecanizarea"). Formațiilor clasate pe primele trei locuri le-au fost . înmî- nate, - din partea comitetelor de sindicat și partid pe mină, cupe, diplome și premii. Echipa sectorului - VIII, compusă din lăcatu-,

șui Ionel Petric, strungarii Nicușor Corlan și Ion Bor- nemisa, electricienii Romeo Costache și Ioan Mihaiu și forjorul Vasile Szalacsi, a intrat astfel, pentru a treia oară consecutiv, în posesia trofeului. Cel mai eficace lansator al acestei ediții a fost desemnat lăcătușul Ionel Petric, l-au urmat în ordine minerul Alexandru Komuveș, strungarul Nicușor Corlan, forjorul Vasile Szalacsi, minerul Carol Szalacsi și lăcătușul Eugen Popa, toți foști componenți ai lotului care, în vara lui 1982, a participat la turneul de calificare pentru divizia 
A. \La sfîrșitul acestei frumoase acțiuni nutrim speranța că ea nu va rămîne singulară, ci se va constitui într-o primă verigă a unei serii de manifestări menite să conducă la o petrecere utilă și plăcută a timpului liber, făcînd totodată funcțională sala cu două piste de la clubul muncitoresc din localitate.
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