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La I.M. Aninoasa

Realizarea 
și reparații,
—

Este cunoscut faptul că 
la I.M. Aninoasa partici
parea pieselor de schimb 
la costul tonei de cărbu
ne este de 22.18 lei, la 
care se mai adaugă și 
14,7 lei/tonă cheltuieli cu 
întreținerea și funcționa
rea utilajelor. Aceste 
cheltuieli ne-au îndemnat 
să reflectăm mai mult a- 
supra modului cum se 
realizează programul de 
revizii și reparații, pen
tru ca această activitate 
să răspundă mai bine ce
rințelor de eficiență, prin 
îmbunătățirea funcționă
rii utilajelor din dotare. 
Pentru aceasta ne_am a- 
dresat tehnicianului prin
cipal cu reviziile și repa
rațiile de la biroul me- 
cano-energetic. Constan
tin Matei, care ne mărtu
risea : „Am acordat o 
atenție deosebită realiză
rii programului de revi
zii și reparații, mai cu 
seamă că dotarea minei 
noastre creste an de an. 
Dispunem la ora actuală 
de patru complexe. 13 
combine, compresoare, lo_ 
comotive, motoare, pom
pe, întrerupătoare și alte 

. numeroase mijloace fixe

programului de revizii 
cu costuri cit mai reduse

a căror bună funcționa
re cere o riguroasă pla
nificare a reparațiilor și 
reviziilor. în anul 1980 
am avut planificat un vo
lum valoric de 12 771 000 
lei reparații capitale și 
am realizat 12 481 000 lei. 
Cauza neîncadrării a 
constituit-o lipsa mijloa
celor de a transporta lo
comotivele de mină la 
U.U.M.R. Alba Iulia. Din 
cele trei locomotive pro
gramate am reușit să du
cem una, dar stă repara
tă la Alba Iulia încă din 
luna iulie 1980. deși am 
solicitat mijloace de 
transport (ultima adresă 
către S.T.R.A. fiind în 
luna ianuarie a.c.).

Preluarea reparațiilor 
capitale de către I.R.I.U.M. 
Petroșani la locomotive 
de mină ne va ușura ac
tivitatea Și va scădea și 
costul reparațiilor. De 
fapt, preocuparea noas
tră de a realiza graficul 
de revizii și reparații este 
completat cu un program 
de încadrare în costurile 
planificate. în acest an 
prin organizarea ateliere
lor de reparații și revizii 
am reușit să preluăm o

serie de reparații care 
mai înainte erau date la 
terți. Spre exemplu, în 
luna ianuarie au fost pre
văzute reparații capitale 
la .terți, o combină de 
înaintare unde manopera 
era de 55 000 lei, iar ma
terialele și piesele de
schimb de 229 000 lei.
Prin executarea de către 
atelierul nostru aici prin 
efort propriu a -acestei 
reparații capitale, am re
ușit să reducem costul 
de producție, dar să scur
tăm și timpul de revizie, 
reparația și redarea com
binei în circuitul produc
tiv. Activitatea noastră 
este canalizată în pre
zent spre realizarea tu
turor reparațiilor curen- 

. te și reviziilor tehnice 
pentru că, acestea, ne mai 
cauzează uneori opriri 
accidentale și avarii da
torită tocmai lipsei de in
teres din partea unor e- 
chipe. dar și a slabei ca-

Teodor ARVINTE

(Continuare In pag. a 2-a)

Vîrsta albă
Oră de vlri In 'stația 

de autobuz din Piața 
Victoriei. Mașina își 
face mult dorita apari
ție. Sînt asaltate simul
tan toate cele trei uși. 
Bineînțeles tinerii vi- 
gureși și atletici au câș
tig de cauză. In urma 
lor urcă femeile, ținînd 
cite un copil într-o mî-
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* Adunări generale

ale oamenilor 
muncii :

Disciplina, rezervă 
importantă pentru 

creșterea producti
vității muncii la 
I.C. Vulcan

• Programul săpiă- 
mînal TV.

In cadrul atelierului 
de reparat complexe 
mecanizate de Ia 

I.M. Paroșeni, lucrează 
meseriași cu o înaltă 
'calificare, care reușesc 
întotdeauna să execute 
numai lucrări de cea 
ma, bună calitate.

Foto : Șt. NEMECSEK

Congresului al ll-lea 
al consiliilor de conducere ale 
unităților agricole socialiste, al 
întregii țărănimi, al consiliilor 

oamenilor muncii din industria 
alimentară, silvicultură și 

gospodărirea apelor
Sub președinția tovară

șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, la Bucu
rești, au început, joi 19
februarie, lucrările celui 
de-al doilea Congres al
consiliilor de conducere a- 
le unităților agricole socia
liste, al întregii, țărănimi, 
al consiliilor oamenilor mun
cii din industria alimentară, 
silvicultură și gospodărirea 
apelor, eveniment de sea
mă în viața politică și so- 
cial-economică a țării.

...Ora 9. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu so
sesc la pavilionul central 
al Complexului expozițio- 
nal din Capitală, care găz
duiește lucrările Congre
sului. Aici, sînt salutați cu 
deosebită căldură și în
suflețire de numeroși bu- 
cureșteni, care îi aclamă 
îndelung. Mulțimea poartă 
cu afecțiune și stimă por
trete ale conducătorului 
iubit al partidului și sta
tului nostru, steaguri roșii 
și tricolore. Cei prezenți 
rostesc cu înflăcărare nu
mele partidului și al secre
tarului său general. Tineri 
și tinere oferă flori tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Aceeași primire entu
ziastă are ioc în marea 
sală a Congresului. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
este întîmpinat, la intrarea 
în sală, de cei unsprezece 
mii de participanți cu vii 
și puternice aplauze, urale 
și ovații. Intr-o vibrantă 
unitate de simțire, se 
scandează „Ceaușescu —

P.C.R. !“, reafirmîndu-se, și 
în acest moment al deschid 
derii. Congresului, dragos
tea, recunoștința fierbinte 
pe care țărănimea, toți lu
crătorii din agricultură, 
industria alimentară, silvi
cultură și gospodărirea ape
lor, împreună cu întregul 
popor le nutresc față de 
partid și secretarul său ge
neral.

La lucrările Congresului 
iau parte țărani coopera
tori. delegați ai consiliilor 
unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste, repre
zentanți ai consiliilor oa
menilor muncii din între
prinderile agricole de stat 
și trusturile județene ale 
I.A.S., ai consiliilor oame
nilor muncii din stațiunile 
pentru mecanizarea agri
culturii și trusturile jude
țene ale S.M.A., a, consi
liilor oamenilor muncii 
dirf industria alimentară, 
silvicultură și gospodărirea 
apelor, producători agri
col, din localitățile neco- 
operativizate, specialiști, 
oameni de știință, activiști 
de partid și de stat.

Participă, ca invitați, 
membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, cadre de 
conducere din ministere și 
instituții centrale, repre
zentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești, perso
nalități ale vieții științifice 
și culturale, oameni ai 
muncii din întreprinderile 
Capitalei.

Sînt prezenți șefi de 
misiuni diplomatice acre
ditați la București și co
respondenți ai presei străi
ne.

Adresîndu_se partici- 
panților la Congres, tova

rășul life Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernu
lui. a spus ;

„îmi revine sarcina ca, 
din împuternicirea Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Român și a 
Consiliului Național al A- 
griculturii, să declar deschi
se lucrările Congresului.

Permiteți-mi ca, în nu
mele dumneavoastră, al 
celor 11 000 de participanți 
la cel de-al doilea Con
gres al consiliilor de con
ducere ale unităților agri
cole socialiste, al întregii 
țărănimi. al consiliilor oa
menilor muncii din indus
tria alimentară, silvicultu
ră și gospodărirea apelor, 
să salutăm cu toată căldu
ra, cu aleasă prețuire, pre
zența la acest înalt forum 
democratic, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România".

După ce a relevat im
portanța deosebită a celui 
de al II-lea Congres al ță
rănimii și reprezentanților 
oamenilor muncii din in
dustria alimentară, silvicul
tură și gospodărirea apelor, 
care se înscrie ca un mo
ment hotărîtor îa unirea 
eforturilor întregii socie
tăți în înfăptuirea unei 
noi revoluții agrare în 
măsură să asigure dezvol
tarea intensivă și moderni
zarea agriculturii, perfect

(Continuare în pag. a 4-a)

nă și sacoșa in cealaltă. 
Bătrînii încheie pluto
nul, oftind.

Mă uit la nea Vasile 
G Miner pensionar. 
Treizeci de ani de sub
teran. Stă în picioare. 
Lingă el, așezați confor
tabil în scaune, etțiva 
elevi de la Liceul indus
trial minier. Mă uit în 
ochii lui nea Vasile. îmi 
dă un răspuns de o sub
tilitate tulburătoare. „Sînt 
tineri, tovarășe. Lasă-i 
să se bucure de tinere
țea lor“.

Atunci mi-am dat sea
ma că de fapt și eu sînt i 
tînăr și pentru o clipă j 
m-am simțit rușinat, l

V. BUTULESCU j

Trăsătura dominantă ce 
a marcat întreaga desfășu
rare a lucrărilor conferin
ței de dare de seamă și 
alegeri a organizației mu
nicipale a sindicatelor a 
constituit-o angajarea mun
citorească pentru înfăptu
irea exemplară a sarcini
lor actualului cincinal al 
calității și eficienței, rea
lizarea noului mecanism 
economico-financiar.

Reliefînd contribuția cres- 
cîndă a sindicatelor în asi
gurarea condițiilor de mun
că și mobilizarea colecti
velor din întreprinderi la 
realizarea sarcinilor eco
nomice. darea de seamă a 
înfățișat realizări notabile 
înregistrate în economia 
Văii Jiului. Producția glo
bală a municipiului a cres

ACTIVITATEA SINDICATELOR 
desfășurată in mijlocul maselor, subordonată 

realizării sarcinilor economice, creșterii 
calității vieții

cut în cincinalul trecut cu 
l.b' miliarde lei. în prin
cipal ca urmare a sporirii 
producției de cărbune cu 
aproape 1 milion de tone. 
Sindicatele, sub conducerea 
organizațiilor de partid, au 
antrenat activ masele de 
muncitori și cadre tehnico- 
inginerești la dezvoltarea 
creației tehnico-științifiee 
(în mișcarea inovatorilor și 
inventatorilor au fost cu

prinși 862 și, respectiv, 208 
persoane) a cărei eficiență 
anuală se cifrează la 102 
milioane lei, iar în între
cerea socialistă numai în 
anul 1980 au fost cuprinși 
peste 36 000 oameni ai 
muncii, în timD ce la mi
nele Văii Jiului. în între
prinderile constructoare de 
utilaj. în cele de trans
porturi. oe șantierele de 
investiții etc. au fost per

fecționate și generalizate 
inițiativele muncitorești va
loroase ca „Brigada înaltei 
productivități și educației 
socialiste", „Dirigenția mun
citorească". „Contul colec-, 
tor de economii al sectoru
lui" și altele.

Darea de seamă și dele
gații la conferință, care au 
purtat ample discuții pe 
marginea ei. nu s_au mul

țumit doar să evidențieze 
înfăptuirile economico-so- 
ciale din Valea Jiului, în 
care se regăsește aportul 
mobilizator al sindicatelor, 
ci s-au raportat ma; ales 
la exigențele și sarcinile ce 
trebuie îndeplinite în în
treaga activitate — în e- 
fortul pentru realizarea noii 
calități — potrivit hotărî- 
rilor Congresului al XII_lea. 
indicațiilor secretarului 
general al partidului, tova
rășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, Tezelor Con
siliului Central pentru Con
gresul U.G.S.R. In nota de

i. bălan

(Continuare în pag. a 2-a)
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Disciplina, rezervă importantă pentru creșterea 
productivității muncii la I. C. Vulcan

Desfășurată în spiritul 
noilor cerințe, adunarea 
reprezentanților oameni
lor muncii de la între
prinderea de confecții 
Vulcan a făcut o amplă 
analiză asupra
ții economice, a moda- 
iui in care consiliul oa
menilor muncii sub în
drumarea organizației de 
partid — cu sprijinul or
ganizației de sindicat, 
U.T.C. si femei —- a reu
șit să mobilizeze oame
nii muncii la realizarea 
sarcinilor de producție. 
Astfel, în anul precedent, 
depășindu_și planul la 
producția marfă cu 
2 604 000 lei, la producția 
netă cu 1 328 000 lei și la 
productivitatea muncii cu 
1413 lei pe persoană, tî- 
nărul colectiv al între
prinderi a dovedit că a 
reușit să se maturizeze, 
să abordeze responsabil 
sarcinile de plan, eviden- 
țiindu-se formațiile con
duse de Elena Mandia, 
Gloconda Curăscu, Mari
ana Bogdan. Elena Sîr- 
bulescu. Rodică Colda, 
Lucia Rizoti si altele.

Participanții (a dezba 
teri, preocupați de reali
zarea sarcinilor sporite 
pe anul 1981, primul an 
al cincinalului calității 
și eficienței economice, 
au scos în evidență prin
cipalele căi de creștere a 
productivității muncii,

„Succesele obținute In

Realizarea programului de revizii și reparații, 
cu costuri cît mai reduce

(Urmare din pag. I)

lificărj a unor muncitori". 
Acest adevăr îl confirmă 
și Iftimie Geluță, șef de 
brigadă la sectorul V : „De
sele defecțiuni electrome
canice ne fac Uneori să 
nu realizăm producția la 
fronturile de luci'u atît cit 
ne propunem. Aceasta e și 
urmarea lipsei unor piese 
de rezervă, care să le aibă 
fiecare electrician sau lă
cătuș, pentru a interveni 
mai operativ la defecțiu
nile. care apar".

Se poate spune cu ade
vărat că . intervenția ca
drelor tehniep-inginerești 
în asigurarea asistenței teh
nice care să ducă la îm
bunătățirea calității revizi
ilor și reparațiilor se im
pune și în continuare, in 
această ordine de idei, to

anul trecut trebuie am
plificate. Dar se cere din 
partea tutimor oamenilor 
muncii o disciplină liber 
consimțită în care toți 
să_și facă datoria. Avem

activită- și noi unele formații de
lucru care nu-și realizea
ză sarcinile de producție. 
Cred că ajutorul acordat 
de personalul tehnic a_ 
cestor formații trebuie să 

Adunări generale ale oamenilor muncii

fie mai calificat, mai di
ferențiat. Partea electro
mecanică să răspundă 
mai operativ la solicită
rile de reparare a mași
nilor. Ne angajăm ca în 
acest an să ne depășim 
sarcinile de plan", a spus 
printre altele, muncitoa
rea Olivia Incze.

„Va trebui să acționăm 
mai bine pentru îmbună
tățirea calității produse
lor fabricii noastre, unde 
au fost înregistrate și 
unele reclamatii de la 
beneficiarii interni. Une
ori mai ajung la contro
lul final unele produse 
cu defecțiuni care necesi
tă retușuri, ceea ce în
seamnă muncă suplimen
tară" (Adela Matei, mun
citoare).

„în vederea creșterii 
productivității muncii în 
fiecare formație de lucru 
va trebui acționat pentru 

varășul loan Albescu, se
cretarul comitetului de 
partid, susținea că „stabili
rea nomenclatorului piese
lor de schimb va fi ștrîns 
corelată cu eliminarea U- 
nor factori de influență' ne
gativă, care să conducă la 
îmbunătățirea calitativă a 
reviziilor și reparațiilor, 
sporirea durabilității și 
siguranței în exploatare, 
cu cheltuieli minime. Sînt 
încă utilaje de mare pro
ductivitate. care nu și-au 
găsit locul în mină. Din 
cele 13 combine existente 
în inventar, numai un nu
măr ele trei sînt în func
țiune. Sau, din cele patru 
complexe din dotare lu
crează numai două. Deci 
folosirea rațională a utila
jelor din dotare. îmbunătă
țirea reviziilor și repara
țiilor au constituit și obiec

o aprovizionare corespun
zătoare, o desfacere rit
mică a produselor și pen
tru-creșterea nivelului de 
calificare a tuturor mun
citorilor. E necesar să se 
respecte graficul de re
vizii și reparații, unde to
varășul subinginer Cons
tantin Bădulescu trebuie 
să acționeze mai energic 
în vederea creșterii nive

lului de pregătire profesi
onală a oamenilor din 
subordine. Sînt și în com
partimentul aproviziona
re tovarăși ca loan Za- 
haria. care deși a fost 
pus în discuția organiza
ției U.T.C., sancționat cu 
excluderea din rînduj-ile 
acesteia, nu a în
țeles necesitatea înca
drării în disciplina de 
producție. La propriile 
noastre neajunsuri s-au 
mai adăugat și cele ale 
furnizorilor, care în anul 
1980 au avut mari restan
țe la livrările de materii 
prime și auxiliare. Apoi 
și calitatea necorespun
zătoare a materialelor li
vrate de I.T. Slatina, I.T. 
Lugoj și I.T. „Republica" 
Brașov a făcut să res
pingem la recepție canti

tul unei analize în consi
liul oamenilor muncii, ca
re a cerut personalului e- 
lectromecanic să-și aducă 
o contribuție mai mare la 
îmbunătățirea reviziilor și 
reparațiilor, pentru ca ast
fel costurile să fie cît mai 
mici. în anul trecut am ob
ținut o economie la între
ținerea utilajelor de 3,3 
lei/tonă. Dar consider că 
se poate realiza și mai 
mult printr-o organizare 
mai bună".

Deci, ridicarea calității 
reviziilor și reparațiilor în 
condiții de înaltă eficiență, 
în așa fel ca fiecare leu 
economisit să aibă un su
port economic, trainic, să 
nu știrbească performanțele 
tehnice, reprezintă soluțio
narea justă a raportului 
dintre calitate și costuri. 

tăți importante . de ma
teriale" (Mircea Negru, 
director comercial).

„Este în interesul nos
tru să valorificăm su
perior deșeurile textile, 
să solicităm în acest sens 
ajutorul centrale, de re
sort pentru a ne ajuta. în 
găsirea de beneficiari ai 
acestor deșeuri textile" 
(Andrei Orban, maistru).

Problemele legate de 
sporirea eficienței eco
nomice, a responsabilită
ții pentru soarta fiecă
rui leu investit, au consti
tuit preocuparea și a ce
lorlalți participants la 
discuții — Elena Mandia, 
Carolina Bănhazi, Anișoa. 
ra Pîrvu, Catrina Ciubo
tarii, Constantin Bădules
cu și alții- S-a reținut în 
mod critic nerealizarea 
indicatorului producția 
marfă vîndută și încasată 
și a planului de beneficii 
cu aproape 1 000 000 lei. 
Cauza principală, se men
ționa în adunare, trebuie 
văzută și în necesitatea 
întăririi disciplinei de 
producție sub multiplele 
sale aspecte. Atitudinea 
tolerantă să fie înlocuită 
cu măsurț energice care 
să asigure realizarea tu
turor indicatorilor econo. 
mico-financiari. a autO- 
conducerii muncitorești.

Teodor ARVINtE

Invitație la o 
îndeletnicire 

plăcută
Magazinul specializat 

al cercului apicol din 
Petroșani dispune. de 
însemnate cantități de 
faguri pentru stupi. Du
pă cum se știe, aceștia 
se dau crescătorilor de 
albine în schimbul ce
rii neprelucrate. Preo
cuparea cercului de a 
stimula pe cît mai mulți 
cetățeni din Vale de a 
crește stupi, cunoaște 

în acest an o nouă for
mulă: din fiecare 100 
kg de ceară achiziționa
tă se acordă1 noilor 
membri înscriși în cer
cul apicol cîte 10 kg. 
Iată, așadar, o invitație 
Ia practicarea unei în
deletniciri plăcute, dar 
și rentabile.

responsabilitate muncito
rească. în spirit critic și 
autocritic, participanții la 
discuții — loan Stoi. Teo
dor Bonealo. Ristea Uzo- 
novici, Zianu. Hodor, Gheor- 
ghe Davidescu. Petru Co„ 
robea. Elena Boacă, Teo
dor Mucuță. Fazakaș Fe- 
renez, loan Penu, Constan
tin Munteanu și ' Stelian 
Corbbea — și-au axat in
tervențiile și propunerile 
lor pe principalele proble- 
me cu care se confruntă 
colectivele de muncă, pe 
rezervele ce trebuie puse 
în valoare, pentru crește
rea producției și a pro
ductivității muncii,/ a efi
cienței întregii activități. A 
fost subliniată cerința c.a 
întreaga muncă politică cu 
omul, acțiunile mobiliza
toare în întrecerea socia
listă să fte coborîte în. gru
pele sindicale și la acest 
nivel să fie continuu im
pulsionate preocupările 
muncitorilor din formațiile 
de lucru, ale maiștrilor și 
cadrelor tehnice pentru fo
losirea corespunzătoare a 
capacităților de producție, 
a utilajelor din dotare si a 
timpului de lucru, pentru 
reducerea consumurilor de 
materiale, energie electrică 
și combustibil, recuperarea 
materialelor secundare re- 
folosibile și recon diționarea 
pieselor de schimb. Pu- 
nîndu-și în centrul aten

Răsucitoarea Victoria Avram este una din cele 
mai destoinice muncitoare di,n cadrul I.F.A. Vîscoza 
Lupeni, bucuiîndu-se de aprecieri pozitive din partea 
colectivului unde lucrează. Foto: Al. TATAR

ției și preocupărilor grija 
față do om, sindicatele să 
acționeze cu hotărîre pen
tru asigurarea unor condi
ții optime de muncă și 
viață, să se ocupe perse
verent de întărirea ordinii 
și disciplinei, de respecta
rea normelor de protecție 
a muncii.

întreaga activitate a sin
dicatelor din ■ municipiul 
nostru — s-a subliniat în 
încheierea dezbaterilor — 
să fie subordonată orga
nizării mai bune a între
cerii socialiste și sprijini
rii efortului ce-1 fac colec
tivele miniere din Valea 
Jiuluj pentru îndeplinirea 
șarcMIor la producția de 
cărbune și a angajamente
lor asumate de mineri. Ca
lificarea și . policalificarea 
personalului, stimularea i- 
nițîativdi oamenilor mun
cii în introducerea noului 
în producție și mai buna 
folosire a potențialului teh
nic al întreprinderilor să 
stea în centrul atenției de 
la grupele sindicale. la 
comitete ?i pînă la consi
liul municipal al sindicate
lor nou ales. Mai mult tre
buie să facă sindicate 
pentru a-și îmbunătăți sti 
Iul și metodele de muncă, 
a_și manifesta prezența în 
c.o.m și a-și îndeplini ro
lul ce le revine în soluțio
narea problemelor sociale 
ale oamenilor muncii, în 
desfășurare-a activității e- 
ducaționale. -cultural-arlis- 
tice și sportive de masă.

Duminică, 22 februarie
8,30' Tot înainte. 
9,00 Șoimii patriei.
9,10 Film serial pentru 

copii. Contele de 
Monte Cristo. Episo
dul 11.

9,35 Omul și sănătatea. 
30,00 Viața satului.
31.45 Bucuriile muzicii.

• Enescu și inter- 
preții săi.
• Mărturii despre 
Enescu.

12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
14,00 Noi aventuri în e- 

poca de piatră — 
desene animate.

36,15 Șah.
16.25 Ecranizări după o- 

pere literare româ
nești. „Titanic vals" 
(partea I). Ecraniza
re după Tudor Mu- 
șatescu.

37.20 Telesport.
18.20 Moscova în preajma 

Congresului P.C.U.S.
18,40 Micul ecran pentru 

cei mici.
19,00'Telejurnal.
19.25 Călătorie prin țara 

mea. Azi, în județul 
Sa tu Mare.

39,55 Un cîntec, un zim- 
bet, o floare.

20.45 Film artistic. „Alear
gă după mine ca să

te prind". Premieră
TV. Producție a stu
diourilor franceze.

22.15 Telejurnal,

Luni, 23 februarie
16,00 Emisiune în limba 

maghiară. >
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea economi

că. ț . ■).
In lumina hotărîri- 
lor celui de-al II-lea 
Congres al agricul
turii.

19,45 Orizont tehnico-ști- 
ințific.

20,35 Roman fojjetdn. 
„Trecea un călăreț". 
Episodul 11.

21.30 Cadran mondial.
21,55 Rapsodia română, de 

Constantin Bobescu. 
Interpretează Or
chestra simfonică a 
Radioteleviziun ii.

22,05 Telejurnal.

Marți, 24 februarie

9,00 Teleșcoală.
11,00 In vizită la muzeu 

(învățămînt preșco
lar).

11.15 Călătorie în Univers 
Seria] științific. Re
luarea episodului 7.

12.15 Telex.
16,00 TU x.
16,05 Teleșcoală.
16.30 Volei feminin; Dina

mo București —
C.S.U. Galați în tur
neul final al Cam
pionatului național. 
Transmisiune - direc
tă de la Constanța.

17.50 Destinul unor mituri 
(III). Mit și adevăr.

18,20 îndrumări pentru lu
crătorii din agricul
tură.

18.50 1001 de seri.

PROGRAMUL Țy

19,00 Telejurnal.
19,25 Actuali lalea economi

că. Mașinile și uti
lajele folosite la în
treaga capacitate !

19,45 Călătorie prin țara 
mea. Hărnicie. Re
portaj.

20,05 l'eău u TV. ,.Tragedia 
optimistă", de Vse
volod Vișnevski. Pre
mieră TV. Interpre
tează actorii Teatru
lui Academic Mic 
al U.R.S.S.

22.30 Telejurnal.

Miercuri, 25 februarie

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.30 Tragerea proiioexpres.

16.40 Volei feminin. Farul 
Constanța — C.S.U.
Galați în turneul fi
nal al campionatu
lui național. Trans
misiune directă de 
la Constanța.

17.40 Kuweit. Documentar.
18,00 Mult e dulce și fru- 
? moașă limba ce-o 

vorbim.
18,25 Almanah pionieresc.

18,Ș0 .1001 de seri,
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea economi

că. In lumina ho- 
tărîrilor celui de-al 
îi-lea Congres al a- 
griculturii. "

19,45 Omul și sănătatea.
20,10 Telecineniateea,-. Ci

clul: Mari regizori, 
mari actori „Eboli", 
Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor 
italiene.

22,20 Telejurnal,

Joi, 26 februarie

9,00 Teleșcoală.
11,00 Roman foileton. Tre

cea un călăreț. Re
luarea episodului 11.

11.55 Telex,
15.50 Telex,
15.55 Teleșcoală.
16.35 Volei feminin: Farul 

Constanța — Dina
mo București în tur
neul final al campio
natului național.. 
Transmisiune, direc
tă de la Constanța.

17.25 Viața culturală. Ma
nifestări în Festiva
lul național „Cînta- 
reâ României",

’ U Desene animate. Re
chinul albastru. Pro
ducție Hanna și Bar
bera, Episodul 1.

19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Ora tineretului.
20.25 Călătorie în Univers. 

Serial științific. E- 
pisodul 8.

21.25 Din murmur de lim
pezi izvoare. Muzi
că populară, roman
țe, muzică ușoară și 
balet.

22,10 Telejurnal.

Vineri, 27 februarie

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.

16,30 Emisiune în limba 
germană.

18.25 Tragerea loto.
18.35 La volan. Emisiune 

pentru conducătorii 
auto.

18.50 1001 de seri.

19,00 Telejurnal. ■'
19,25 Să ne cunoaștem le- 
țu -'gilețș

19,45 Călătorie prin țara
mea. Reportaj.

20,05 Film artistic. Po
rumbelul. Premie
ră pe țară.

21.40 Dosarele istoriei.
22,15 Telejurnal.

Sîmbătă, 28 februarie
8,45 Teleșcoală.
9,15 Curs de limba spa

niolă.
9,35 Limba română, Cum 

vorbim, cum scriem? 
Apelativele.

9.55 Teatru TV. Romeo Și
Julieta de William 
Shakespeare (relua
re). ;

12,50 Tragerea de amorti
zare ADAS.

13,00 Mozaic cultural-ar- 
7 tistie-sportiv.

18.30 Februarie — cronica 
evenimentelor poli
tice.

18750 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Foarte bine !
19.55 Teieenciclopedia.
20.40 Film artistic. „Doi 

logodnici e prea 
multPremieră pe 
țară. Producție a 
studiourilor america
ne.

22,15 Telejurnal.
22.30 Șlagăre dansate.



VINERI, 20 FEBRUARIE 1981 Steagul roșii

Noi sortimente de pîine
După efectuarea cu succes a probelor tehnolo

gice de rigoare, Ia noua secție de panificație Livezeni, 
aparținind Fabricii de pîine din Petroșani, a început 
să funcționeze prima linie de fabricație. Prima șarjă 
de 1500 kg. de franzele albe a fost realizată marți, 
17 februarie a.c. In aceste zile șarjele vor crește 
progresiv pînă la atingerea capacității proiectate, 
de 10 tone pe zi la un. cuptor. In curînd se vor în. 
cheia probele tehnologice și la cel de-ai doilea cup
tor — linie de fabricație de capacitate similară, dar 
pentru pîine rotundă.

Prima șarjă de pîine albă a fost elaborată de 
brutarii Constantin Rotea și Gheorghe Vînătoru, sub 
supravegherea maistrului Ștefan Mîrza, șeful noii 
secții.

Alături de noua secție este proiectată o altă ca
pacitate de producție pentru paste făinoase și bis
cuiți care va fi finalizată in cea de.a doua etapă de 
dezvoltare, în acest cincinal.

Valoarea totală a investiției este de 9,4 milioane 
lei. Prin punerea în funcțiune la capacitatea proiec
tată a noii secții se va realiza o gamă mai bogată 
de produse de panificație de calitate superioară pen
tru populația din municipiul nostru, (V.S.)

IN PRIVINȚA CĂLDURII $1 APEI CALDE

Solicitudinea
Ia ea acasă

Unitatea 130 „Crinul" 
din Vulcan, responsabil 
Elena Raucă, și-a depășit ■■■’>• , ... .. jn

cu 
ro
se

prevederile de plan 
cursul lunii ianuarie 
37 000 lei. La bunele 
zultate din 
maj adaugă 
Iei depășiri 
aceasta. Pe 
că unitatea 
primitoare și bine apro. 
vizionată se simte Și a- 
tițudinea de bun comer
ciant a vînzfiloarelor Ma
ria Bîldea, Iulia Rotaru,

: Paula Groza și Mirela Ciochină, 
i ■ GhiJuț. ■..
i In unitate domnește at

mosfera căre te îmbie să 
; servești, să cumperi ceva.

Cum s-ar spune, aici so
licitudinea e Ia ea acasă. 
Acesta-1 de fapt secretul 
aglomerației în toate o- 
rele zilei, aceasta-i cauză 
care a determinat crește
rea vînzărilor și realiza-

iabuarse
încă 10 030 
la Zi pe luna 
lingă faptul 

este curată.

rea planului lună de lu
nă. Tovarășa Elena Rau
că ne mărturisea că per
sonalul jinității a găsit 
timpul necesar de a asi
gura desfacerea Și la 
chioșcul alimentar din In
cinta Școlii generale țir. 1, 
cu prograni de opt ore pe 
zi, pentru elevii și cadre
le didactice, cu produse 

zaharoase, citrici' și altele.
Este mult adevăr in a_ 

firmațille unor cim&seuți 
consumatori întiiniți aici 
că: loan Sima și Vasile 
— ambii munci
tori la mina Vulcan. „Am 
fost atrași și venim cu 
plăcere pentru solicitudi
nea responsabilei de uni
tate, a întregului perso
nal, care știe, să mulțu
mească chiar și pe 
mai

Restantele
Proiectantul Leontin 

Ciortan de la I.C.P.M.C. nu 
. este omul care să sesizeze, 
să reclame de dragul de a 
se afla în treabă. Dimpotri
vă, îi sînt proprii seriozi
tatea și -—de ce nu —, â- 
vînd în vedere experiența 
pe care a dobîndit-o în 
activitatea de proiectare, 
inclusiv a unor instalații 
de încălzire centrală, și 
competența. Există la cen
trala termică din cartierul 
Hermes multe deficiențe 
care Bacă ar fi remediate, 
situația încălzirii și ali
mentării cu apă caldă a 

. apartamentelor în special 
a celor din blocurile 95 și 
97, s-ar putea îmbunătăți 
substanțial. Lipsesc însă 
inițiativa și insistența din 
partea E.G.C.L. Se simulea
ză doar intenția de a răs
punde prin fapte solicită
rilor și plîngerilor locata
rilor, se fac promisiuni, se 
dau asigurări care 
urmate de măsuri 
te, „Veniți la 
noastră termică și
vedea împreună că lucru
rile stau exact așa cum le 
prezint".

Am fost la fața locului, 
împreună cu tovarășul 
Ioan Vladislav, din partea 
consiliului popular munici
pal, loan Dascălu. maistru 
cu centralele termice de Ia 
E.G.C.L., Nicolae Cerbu. 
administratorul asociației 
de locatari nr. 2 A, Ștefan 
Lazăr, președintele asocia
ției de locatari nr. 2, și lo
catarul Leontin Ciortan.

Ce am constatat ? In

nu sînt
concre- 

centrala 
vom

cei 
pretențioși clienți". 
comerț, așa rezulta-

sî»t ale I. G. C. L, nu ale
datorită 

de la 
pe

primul rînd că 
vanelor defecte 
punctul de distribuție 
coloane a apei calde me
najere, cantitatea de apă 
de care trebuie să benefi

cieze apartamentele progra
mate. este „dijmuită" în 
favoarea altor apartamen
te care primesc apă și 
cînd sînt și cînd nu sînt 
programate. în lima ce la 
altele nu ajunge. Maistrul 
I, Dascălu și fochiștii din

cesare pentru alimentarea 
instalației cu apă rece și a 
apartamentelor cu apă cal
dă. funcționau numai do
uă. La a treia se arsese 
motorul. Pentru repunerea 
ei imediată în funcțiune e- 
ra nevoie de un motor de 
rezervă, dar Ia E.G.CL. nu 
a existat o asemenea pre
vedere. In fața dovezilor de 
necontestat, maistrul I. 
Dascălii ne-a promis în
locuirea garniturii uzate și

Ancheta noastră la fața locului

schimbul de serviciu ne-au 
confirmat că așa stau lu
crurile. înlocuirea vanelor 
care nu se închid complet 
a fost măsura pe care 
maistrul s-a angajat s-o 
aplice imediat. Aceasta a 
fost o primă confirmare a 
adevărului spuselor locata
rului L. Ciortan. Altele. 
La câțiva metr, de punc
tul de distribuție a apei 
calde se afla o roabă pli
nă cu... apă. Din timp în 
timp, aceasta este golită și 
readusă în locul respectiv. 
Este apa care se scurge 
din'instalație continuu din 
cauza garniturii de la 
vana de alimentare uzată. 
Completările cu apă rece, 
repetate de cîteva ori pe 
zi. răcesc agentul termic 
și se repercutează în tem
peratura apartamentelor. 
In loc de trei pompe — și 
acestea insuficiente —, ne_

repunerea’ în funcțiune a 
pompei. Termen — 17 fe
bruarie a.c. Cit privește 
instalarea a nu mai puțin 
de două aparate de con- 

„tracurent și a pompelor a- 
ferente acestora, necesare 
pentru îmbunătățirea func
ționării centralei (despre 
care, după informațiile 
primite anterior de la con
ducerea E.G.C.L. știam că 
unul, plus pompele sînt 
deja montate — n.a.), am 
putut constata că abia luni. 
16 februarie a.c., se făceau 
pregătiri pentru instalare, 
operație care va dura cel 
puțin o lună. Dar, mai bi
ne, mai tîrZîu decît nicio
dată. Iarna este 
Valea Jiului și 
tanții locatarilor 
ratat satisfăcuți 
de a bendficia încă în a- 

. ceasta iarnă de efectele 
completării dotațiilor cen
tralei lor termice care, de

fapt, trebuiau făcute de 
astă-vară. Locatarii insistă 
totodată să se pună dia
fragme pe coloane care 
să dimensioneze echitabil 
cantitatea de agent termic 
de care depinde nivelul 
încălzirii apartamentelor. 
Această măsură ar condu
ce la schimbarea situației 
actuale cînd la blocurile de 
lingă centrală se deschid 
în unele zile ferestrele, ias 
la cele situate mai de
parte, în speță blocurile 
95 și 97. se tremură de 
frig. Această .pretenție" a 
locatarilor a avut darul de 
a irita conducerea E.G.C.L. 
De ce ? Pentru că locata
rii și-au oferit sprijinul 
pentru realizarea ei ? -

Și alte aspecte constata
te la fața locului, între ca
re o mare cantitate de 
zgură netransportată, de
și asociațiile de locatari 
plătesc la timp evacuarea 
acesteia, insuficiența
belor folosite pentru trans
portarea cărbunelui, ne.au 
dovedit că dacă este vorba 
de restanțe, acestea sînt 
nu de partea locatarilor, ci 
a E.G.C.L. Ce explică în 
acest context iritarea to
varășului. director, ing. E- 

Puneți ia 
director, 

centralelor 
oamenilor 

caldă de

roa-

lungă în 
reprezen- 
s.au a- 
de șansa

meric Farkaș ? 
punct, tovarășe 
funcționarea 
termice, dați . 
căldura și apa 
care au neapărată nevoie 
și pe care ei le plătesc, o- 
norați-vă obligațiile și în 
mod sigur, veți primi, nu 
reproșuri, ci mulțumiri!

Toma țAțARCA

Am primit doar promisiuni...
Pe Viitorul bulevard 

central din Petroșani,A. TEODOR

începînd din ziua de 20 
decembrie 1980, nu mai a- 
vem apă caldă în aparta
mente. Am insistat pe lin
gă secția de gospodărie co
munală și locativă Lupeni 
să remedieze defecțiunea, 
dar nu ne-am ales decît 
cu promisiuni. Am citit 
în ziar despre unii loca- 

care nu-.și achită la

timp taxele. La noi se în- 
tîmplă invers, cei ia care 
am apelat și au obligația 
să ne ajute nu-și fac 
toria. De promisiuni 
ducem lipsă, dorim 
caldă.

Hie MARINESCU, 
blocul nr. 9, ap- 7, strada 

7 Noiembrie,

Nevoie de lumină

da-
nu 

apă

Lupeni

te tA

Este adevărat că strada 
Crișan din Petroșani nu 
numără decît trei case. Se 
află însă pe această stra
dă o circumscripție sani
tară la care se perindă 
'continuu mulți oameni, în
tre care și femei cu copii 
în brațe și bătrîni. Asta 
ar însemna că strada ar 
trebui să fie corespunzător

nu este, 
cele trei 
luminează 

mai multe săp-

iluminată. 
Nici unul 
becuri nu mai 
strada de 
tămînj. Cred că secția de 
distribuire a energiei elec
trice Petroșani ar trebui să 
se preocupe ca și pe a- 
ceastă stradă să fie lumină.

clar 
din

loan CIUR, 
Petroșani

Răspundem cititorilor

1
* 
i

• DESIDERIU DAR- 
LACI, Lupeni: Am reți
nut — lecturînd atent co- 

. respondents trimisă de dv
— un scris evoluat. Modul Pime și nici de ce anume,
îngrijit și clar în care Afirmația este nefondată și 

eronată. Faceți pîine de 
casă și... rezolvați proble
ma. Făină este destulă, iar 
drojdie pe măsura onorării șani 
contractului de către fur
nizor.

• ZAMFIRA CORNE* 
Crivadia : Vă recomandăm 
să vă prezentați la consiliul 
popular Banița, de care a- 

___________ __parțîneți, și să relatați pri_ 
Unor sortimente de panifi. mărului detaliile problemei 
cație din rețeaua de desfa
cere ori scăderi în privin
ța calități; — pîine albă de 
2 kg și „Dîmbovița" ne
coaptă corespunzător, fran
zelă arsă si totuși crudă — 
am intervenit. Dv. spuneți: 
„Pîinea de fabrică nu este 
bună", fără a arăta care

construiti frazele trădează 
totodată o gin dire logică. 
Dorim să colaborăm cu dv. 
Cu o condiție, însă, să și 
concretizați temele aborda
te cu fapte și oameni, din 
viața orașului. Reveniți-, 
așteptăm,

• ION MANOLOC, Pe- 
trila: Cînd s-au constatat 
absența sau insuficiența

podețului la care vă refe
riți în scrisoarea adresată 
redacției. Vă veți bucura 
de înțelegere și sprijin.

• UN GRUP DE CETĂ
ȚENI, Petroșani : In 13 ...... ___ ___ _
noiembrie 1980 magazinul zarea dv.
de pe strada Maleii a ori- întreținute de echipa 
mit și distribuit celor în Nicolae Teleman. cu

sîntdrept 8393 kg porumb. In cepția timpului cit
2o noiembrie au urmat alte în revizii și reparații, șl 
11 700 kg porumb. Pentru cînd au defecțiuni acci- 
toațe localitățile arondate 
la I.C.S.A. și A.P. Petro- 

s-au primit în luna 
noiembrie și distribuit ce
lor în drept peste 230 de 
tone de porumb.
• ANONIM, Livezeni: 

Fiind vorba de bere, con
sumată, și neconsumată, nu 
știm pe cine să credem: pe 
dv care ziceți că ați dat 
vînzătorului 5 ]ei pentru o 
sticlă cu bere de 4,75, ori 
pe vînzător. care susține 
că i-ați dat numai trei lei.

• VASILE SA VA, Vul
can : Nu se confirmă sesi-

comunală din cadrul con
siliului popular municipal 
și E.G.C.L. Inițiați demer
surile necesare la factorii 
menționați, mobilizați lo
cuitorii străzii ,1a o întîl- 
nire cu deputatul din cir
cumscripția respectivă și 
în acest cadru se va vedea 
dacă locul containerului va 
fi cel propus de dv.
• ANONIM, Petroșani: 

Nu înțelegem de ce nu 
semnați și nu vă descons- 
pirați adresa din moment 
ce ridicați o problemă se
rioasă și anume : de ce nu 
circulă normal autobuzele 
ce servesc transportul în 
comun local cînd sînt me
ciuri Pe stadionul Jiul și 
la televizor ? In măsură să 
dea un răspuns competent 
la întrebare este numai I

denfale, de care locatarii 
nu sînt străini, funcționea
ză în prezent normal.

• IOSIF BOSTAN, Pe
troșani : Poate fi vorba
de o omitere regretabilă 
din partea distribuitorilor, 
căci in ultima perioadă, 
destul de lungă, au fost 
butelii suficiente, deci nu 
au fost motive obiective ca 
să vi se schimbe butelia 
cu întîrziere.

• ION B. MUNTEAN, 
Petroșani: Locul în care 
trebuie amplasat containe-

. _____ ____ ful pentru reziduuri se ho_ ....... ____ _____
Toate lifturile târăște de cetățeni. împreu- conducerea A.U.T.b. Petro

lul nă cu compartimentele de șani. O solicităm în acest 
ex_ sistematizare și gospodărie sens. (T.V.)

la viteză
Restricții

I și depășiri
La un număr de străzi 

din localitățile municipiu
lui nostru, pe care se des
fășoară o intensă Circu
lație rutieră și pietonală, 
nu Ie_a venit încă rîndul 
— dar le va venț în cu-

I

I 
i I ț
V
t

!
I

I

I

rînd, să fie lărgite și mo
dernizate. Se numără în-1 
tre acestea străzile Repu
blicii din Petrila, Vasile 
Conta. Cloșca. I.B, De- 
leanu. Cuza Vodă din Pe
troșani. Tudor Vladimi- 
rescu din Lupeni și altele- 
Nefiind estompați de nici 
un fel de restricții, unii 
conducători auto amba
lează excesiv motoarele 
tocmai pe aceste străzi, 
împroșcînd cu apă și no
roi pereții și geamurile 
caselor, ba chiar și cetă
țenii care circulă pe tro
tuare. In vederea prein- 
tîmpinării acestor aspec
te- neplăcute, este nece
sar. să se aplice, pe toa
te Străzile din interiorul 
localităților, dar mai ales 
pe cele menționate, pînă 
la luarea altor măsuri de 
lărgire a lor, limitări de 
viteză și interzicerea de
pășirilor. 1

Prin aceste măsuri s-ar 
limita aspectele neplăcute 
care au loc în prezent și 
s_ar dovedi respectul cu
venit față de cetățeni.

T. VRINCEANU |
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Lucrările Congresului al II-lea al agriculturii
'Urmare din pag. I) ționarea activității orga

nismelor de conducere co
lectivă ale unităților agri
cole și consiliilor unice a- 
groindustriale de stat și 
cooperatiste, dezvoltarea 
autoconducerii muncito
rești și a democrației co
operatiste, întărirea auto- 
gestiunii eeonomico-finan- 
ciare. i

Cu privire la măsuri
le ce trebuie întreprinse 
pentru valorificarea cît 
maj deplină a resurselor 
existente la gospodăriile 
populației, inclusiv în lo
calitățile necooperativiza- 
te. pentru sporirea contri
buției acestora la fondul 
central de produse agroa- 
limentare. >
i — Proiectul Statutului 
consiliului unic agroin
dustrial de stat și coopera
tist, precum și unele mo
dificări la Statutul coope
rării și asocierii cooperati
vei agricole de producție 
cu unități de stat sau .ale 
cooperației de consum.

— Constituirea Consiliu
lui Național al Agricultu
rii. Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodări
rii Apelor.

Participanții au aprobat, 
totodată, regulamentul de 
desfășurare a lucrărilor 
Congresului.

Trecîndu-se Ia primul 
punct al ordinii de zi, to
varășul Ilie Verdeț, a spus:

„încredințat că dau 
glas gîndurilor și senti
mentelor dumneavoastră 
profunde, ale tuturor parti- 
cipanților la acest i 
forum democratic, cu 
naltă 
pect, 
invit pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, să ia cuvîntul 
pentru a expune obiective
le înfăptuirii noii revoluții 
agrare în România".

Primit cu deosebită 
fecțiune, cu multă căldu
ră și însuflețire, ia cuvîn
tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului 
fost urmărită cu mare 
tenție și viu interes, 
deplină satisfacție și apro
bare, fiind subliniată, în 
repetate rînduri, cu entu
ziaste aplauze, urale și o- 
vații de participanții la 
Congres, care văd în am
pla analiză științifică făcu
tă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu asupra proble- trializare a laptelui Bucu- 
molor majore ale dezvol
tării agriculturii românești, 
în orientările și indicați
ile formulate în acest do
cument 
valoare 
tică un 
tor de 
îndreptar în activitatea pe 
care oamenii muncii de pe 
ogoare o desfășoară în a-

S_a trecut, apoi, Ia ale
gerea celorlalte organe de 
lucru i Secretariatul Con
gresului, Comisia de re
dactare a Hotărîrii și Che
mării Congresului, Comi
sia pentru redactarea pro
iectului Statutului Consi
liului unic agroindustrial 
de stat și cooperatist, pre
cum și a modificărilor ce 
vor fi aduse Statutului co
operării și asocierii coope
rativelor agricole de pro
ducție cu unități de 
sau ale cooperației 
consum, potrivit reglemen
tărilor elaborate în ultimii 
ani prin lege și alte acte 
normative. '

Au fost aprobate, de a- 
semenea, cele nouă secțiuni 
ale Congresului, precum 
și prezidiile acestora.

In continuare. Congresul 
a adoptat. în unanimitate, 
următoarea ordine de zi :

— Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, cu privire la o- 
biectivele înfăptuirii noii 
revoluții agrare în Româ
nia.

— Raport asupra modu_ , 
lui în care a acționat Con
siliul Național al Agricul
turii pentru îndeplinirea 
sarcinilor rezultate din 
planul cincinal 1976—1980 
și măsurile luate pentru 
realizarea și depășirea pla
nului pe anul 1981 privind 
creșterea producției agri
cole, sporirea eficienței e_ 
conomice a întregii activi
tăți din agricultură.

—• Dezbaterea proiectu
lui planului de dezvoltare 
economico-socială și a pla
nului de dezvoltare a agri
culturii în perioada 1981— 
1985.

— Cu privire la extin
derea și diversificarea me
canizării lucrărilor agricole 
în perioada 1981—-1985 și 
măsurile ce trebuie luate 
în continuare pentru folo
sirea judicioasă a mijloa
celor mecanizate în scopul 
creșterii producției vegeta
le și animale, al sporirii 
productivității muncii.

— Cu privire la măsurile 
ce trebuie luate de orga
nele agricole centrale și 
locale pentru îndeplinirea 
întocmai a programului 
de creștere a efectivelor de 
animale și a producției zo
otehnice, pentru realizarea 
ritmică și integrală a sar
cinilor de livrări la fondul 
de stat, asigurarea bazei 
furajere și înfăptuirea pro- 
gramului de regenerare a 
pajiștilor naturale.

— Cu privire la dezvol
tarea legumiculturii, po- 
miculturii și viticulturii în 
cincinalul 1981—1985.

— Cu privire la activi
tatea industriei alimentare 
în perioada 1976—1980 și 
acțiunile ce trebuie între
prinse pentru realizarea si 
depășirea sarcinilor în cin
cinalul 1981—1985.

— Cu privire la perfec-

cest an, în a 
cincinal, pentru 
zarea agriculturii 
pe o bază nouă, 
realizarea unei 
revoluții' agrare, atît în 
privința producției și pro
ductivității, a nivelului 
tehnic, cît și în ridicarea 
gradului de civilizație al 
satelor. i

In încheierea cuvîntării, 
în marea sală a Congresu
lui domnește o atmosferă 
Vibrantă. Se scandează 
continuu „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul

Exprimîndu-șî încă o da
tă, din inimă, sentimentele 
de dragoste, stimă și recu
noștință, față de 
față de secretarul său ge
neral, participanții la Con
gres dau expresie -directă 
hotărîrii lor ferme de a 
munci cu abnegație și dă
ruire pentru transpunerea 
în fapt a importantelor 
sarcini trasate de tovară
șul Nicolae 
pentru înfăptuirea 
velor stabilite de 
sul al XII-lea al 
pentru realizarea 
melor de dezvoltare inten
sivă și modernizare a a- 
griculturii, de înflorire a 
satului românesc, 
ridicarea țării pe 
tot mai înalte de 
și civilizație.

★
In cursul după-amiezii, 

au început dezbaterile în 
plen pe marginea proble
melor înscrise pe ordinea 
de zi a Congresului al 
II-lea al consiliilor de 
conducere ale unităților a- 
gricole socialiste, al între
gii țărănimi, al consiliilor 
oamenilor muncii din in
dustria alimentară, silvi
cultură și gospodărirea a- 
peloi-.

La discuția generală au 
luat cuvîntul 
Ion Catrinescu, 
cretar al Comitetului 
dețean Brăila al 
Vasile Bărbulescu, 
ședințele C.A.P. 
cești, județul Olt, 
tin Cîrpan, directorul Com
binatului pentru produce
rea și industrializarea căr
nii de porc — Timiș,: Ma
ria Suchov, președintele 
C.A.P. Galda de Jos, ju
dețul Alba, Gheorghe Smă- 
răndoiu, președintele Con
siliului Unic agroindus
trial de stat și cooperatist 
Costești,, județul Argeș, 
Eufrosina Păun, directorul 
întreprinderii de indus-

cest 
ase- 

noastre 
pentru 

profunde 
atît

ționarea continuă a planifi
cării și conducerii întregii 
activități, vorbitorul a spus:

„îmi revine deosebita 
cinste de a propune pre
ședintele Congresului. Cu 
deplina convingere că ex
prim gîndurile și senti
mentele dumneavoastră, a- 
le tuturor participanților, 
propun ca președinte al ce
lui de-al II-lea Congres al 
consiliilor de conducere 
ale unităților agricole so
cialiste, al întregii țără- 
nimi. al consiliilor oame
nilor muncii din industria 
alimentară, silvicultură și 
gospodărirea apelor pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele țării".

Propunerea — reflcctînd 
dorința fierbinte a tuturor 
celor prezenți — este pri- 

, mită cu deosebită bucurie, 
cu profundă satisfacție. 

. Participanții la Congres 
scandează cu înflăcărare s 
„Ceaușescu — P.C.R. 1", 
„Ceaușescu și poporul" —, 
nume atît de scumpe tutu
ror. care se îngemănează 
în conștiința națiunii 
noastre ca un simbol viu 
al unității indestructibile 
a întregului popor în jurul 
partidului și al secretaru
lui său general, în lupta 
pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dez
voltate si a comunismului 
pe pămîntul patrie, noas
tre. In această atmosferă 
de puternic entuziasm, de
legații întăresc prin votul 
lor unanim alegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
ca președinte al celui de-al 
II-lea Congres al consiliilor 
de conducere ale unități
lor agricole socialiste, al 
întregii țărănimi, al consi
liilor oamenilor muncii din 
industria alimentară, silvi
cultură și gospodărirea a- 
pelor.

A fost ales apoi prezidiul 
.Congresului, din care fa6 
parte tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Ilie 
Verdeț, alți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat.

Din prezidiu fac parte, 
de asemenea, primi_secre_ 
tari a, comitetelor județene 
de partid, miniștri, preșe
dinți ai uniunilor ju

dețene ale cooperativelor a- 
gricole de producție și de 
consilii, unice agroindus
triale de stat și coopera
tiste. președinți de coope
rative agricole, șefi de fer
mă, brigadieri și țărani co
operatori, directori, ingi
neri. muncitori și alți lu
crători din întreprinderile 
agricole de stat și stațiuni
le pentru mecanizarea a- 

...grDulturii din
alimentară, 
gospodărirea apelor, 
tari, ai comitetelor 
partid din unitățile 
cole.
n
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industria 
silvicultură și 

secre- 
de 

agri-
tăran; din comunele 

■ 'operativizate.

stat
de

partid,

Ceaușescu, 
obiecti- 
Congre- 

P.C.R., 
progra-

pentru 
trepte 

progres

înalt 
t î- 

stimă și res_ 
permiteți-mj să

a-

a
a-
cu

de o inestimabilă 
teoretică și prac- 
program mobili za- 

acțiune, un prețios

tovarășii : 
prim-se- 

ju- 
P.C.R., 

pre- 
Scorni- 
Floren-

rești. Ion Floricică, direc
torul Trustului județean 
Mehedinți pentru meca
nizarea agriculturii. Ru- 
xanda Gurău, șef de fer
mă la C.A.P. Independen
ța, județul Galați, Ion 
Brînză. țăran cooperator la 
C.A.P. Smeeni, județul Bu
zău, Marin Dogaru, direc
torul Asociației economice 
intercooperătiste pentru

creșterea mieilor Simeria, 
județul Hunedoara, Ghcopț 
ghe Petrescu, ministru se- ■ 
cretar dp stat la Ministe
rul Industriei Construcți
ilor de Mașini, Constantin 
Popa, președintele C.A.P. 
Dor Mărunt, județul Călă
rași, Natalia Jipa, secre
tar pentru probleme agra
re al Comitetului județean 
Neamț al P.C.R., Aurelia 
Necșoiu, directorul Trustu
lui horticulturii, județul 
Dîmbovița, Ahgelo Micu- 
lescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul 
griculturii și industriei a- 
limentare, Gheorghe Jiga, 
președintele C.A.P. Bistri
ța, județul Bistvița-Năsăud, 
Gheorghe Szabo, șef de 
fermă la I.A.S. Ozun, ju
dețul Covasna, Ilie Odo- 
rescu, șeful Inspectoratu
lui silvic județean Caraș- 
Severin, Ion Nicuță, direc
torul Asociației 
intercooperatis'te 
Urieani, județul 
mitru Șerban, 
stațiunii de cercetări 
otehniee Sighetu Marma- 
ției, județul Maramureș, 
Ana Mureșan, președinta 
Consiliului Național al Fe
meilor, Dumitru Ungurea- 
nu, directorul S.M.A. Sibi-

economice 
avicole 

Iași, Du- 
directorul 

zo-

FILME

oara, județul Constanța, 
Floare Sala, țărancă co
operatoare la C.A.P. Vadu 
Crișului, județul Bihor, Va
sile Strungarii, directorul 
Trustului județean Vaslui 
al I.A.S., Elena Iftimie, se
cretar al Comitetului co
munal de partid Corlățeni, 
județul Botoșani, Ilie Ancu- 
lescu, președintele C.A.P. 
Braniștea, județul Giurgiu, 
Nicolae Vereș, prim-secre- 
tar al Comitetului jude
țean Mureș al P.C.R.

Vineri dimineața,. lucră- 
a- rile Congresului se vor 

desfășura în cadrul secțiu
nilor pe probleme. După 
amiază, vor avea loc al 
IV-lea Congres al Uniunii 
Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, 
Conferința consiliilor oa
menilor muncii din unită
țile agricole de stat, Con
ferința consiliilor oame-t 
nilor muncii din stațiuni* 
le pentru mecanizarea a- 
griculturii, Conferința con
siliilor oamenilor muncii 
din întreprinderile de in
dustrie alimentară și Con
sfătuirea producătorilor a- 
gricoli din localitățile ne- 
cooperativizate.

(Agerpres)
.... -   1   — ...■■i. '••••■......... .
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PETROȘANI — 7 No. 
iembrie : Șaua de ar
gint; Republica: Pădu
rea spînzuraților; Uni
rea: Vagabondul, I_II.

‘ PETRILA : ’ ’
Mo, I-II.

LONEA: Al 
salt mortal.

ANINOASA : 
de microfon.

VULCAN — Luceafă
rul : Rețeaua „S“.

LUPENI — Cultural: 
Intîlnire de gradul III; 
Muncitoresc: Pilotul.

URICANI: Solo Sunny.

Micuța

treilea

Proba

18,50 1001 de seri. 
19.00 Telejurnal.
19,30 Pentru o prolun- 

dă revoluție în a- 
gricultură. Opinii, 

declarații ale par- 
ticipanților Ia 
Congresul al II-lea 
al consiliilor de 
conducere ale uni
tăților agricole so
cialiste, al întregii 
țărănimi,. al consi

liilor oamenilor
muncii din indus
tria alimentară,
silvicultură și gos
podărirea apelor.

19,45 înflorești, pămînt

20,00

al bucuriei — pro-
gram muzical in-
torpretat de for-
mâții corale sâ-
tești.

Film artistic. Cu

TV 21,40
Telex.
Teleșcoală.
Emisiune în limba 
germană.
Tragerea loto.
La volan — emi
siune pentru con
ducătorii auto.

miinile pe oraș.
Luminile rampei. 
Vă place opera ?

(III) 
Telejurnal.

18,25
18,35

22,15

întreprinderea de utilaj minier 
Petroșani

strada Republicii nr. 1 telefon 42820—42821

încadrează

Vizita delegației U.T.C. 
în Austria

V1ENA 19 (Agerpres). — 
cadrul vizitei pe . care 

Austria, 
condusă 
N i c u

Ill:

o întreprinde în 
delegația U.T.C., 
de tovarășul
Ceaușescu, secretar al C.C. 

a avut o întîl- 
cu Wolfgang Reiner, 

Organizației 
din

al U.T.C., 
ni re 
președintele 
Tineretului Comunist 
Austria.

In cursul întîlnirii 
exprimat dorința de a 
volta, în continuare, cola
borarea bilaterală, Ju in
teresul. unității de acțiu
ne a tinerei generații pen
tru pace, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă.

s-a 
dez-

ANALIZA. Prezidiul Co
mitetului Central al Uni
unii Comuniștilor din Iu
goslavia a analizat situația 
politică și economică ac
tuală din țară. S-a mențio
nat că in cursul anului 
1980 s-au obținut rezultate 
pozitive în domeniu] pro
ducției, in reducerea de
ficitului balanței de plăți, 
în încetinirea ratei ’ 
creștere a consumului 
unele domenii. Totuși 
se subliniază — nu au fost 
depășite toate problemele 
economice și nu au fost 
înfăptuite toate țelurile 
stabilizării economice.

PROGRAM GUVERNA
MENTAL. Programul gu
vernamental prezentat în 
Congresul deputațîlor de

de 
în

catre Leopoldo Calvo 
telo, candidatul Uniunii 

. Centrului Democratic
(U.C.D.) la președinția gu
vernului spaniol, propune 
ca una dintre priorități pe 
plan economic „realizarea 
unui efort colectiv în ve
derea scoaterii țării 
realitatea amară 
Potrivit acestui 
se consideră că 
se acționeze cu 
pentru rezolvarea a două 
mari probleme cu care 
esțe confruntată acum Spa
nia: inflația și șomajul.

- traducător (absolvent cu studii supe
rioare) din limbile germană și engleză

încadrarea se face in conformitate cu 
Legea nr. 4/1974. informații suplimentare 
se pot obține la biroul personal din între
prindere.

Mica publicitate

din 
și crudă", 
program, 

trebuie să 
precădere

TABLOU SUMBRU" 
Președintele Ronald Rea
gan a transmis Congresu
lui american „Programul 
de redresare economică" 
elaborat de Administrația 
republicană, avînd drept
scop reducerea ratei infla
ției și accelerarea dezvol
tării economice.

Președintele Reagan . a 
înfățișat „tabloul sumbru" 
— potrivit propriilor sale 
cuvinte — al economiei a- 
mericane, caracterizată de 
o rată a inflației foarte 
ridicată, de peste 12 la su
tă ; peste opt milioane de 
șomeri și pericolul conce
dierii care amenință alte 
milioane de persoane.

CASA de ajutor reciproc 
a pensionarilor Petrila 
convoacă adunarea genera
lă extraordinară a membri
lor săi precum și pensio
narii înscriși la ajutorul 
de deces pe data de 
februarie 1981 ora 10
clubul muncitoresc Petrila- 
Consiliul. (163)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Borșan 
Ștefanache. eliberată de 
I.M. Urieani. Se declară 
nulă. (159)

PIERDUT legitimație de

24 
la

serviciu pe numele Meier 
Eugenia, eliberată de Di
recția județeană a poștei 
Deva. Se declară nulă (160) 

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Micloș 
Rozalia, eliberată 
I.R.I.U.M, Petroșani.
declară nulă. (161)

PIERDUT foaie 
curs automacara 
5744 cu nr. 903344 
februarie 1981 pe

- Rif loan, eliberată _ 
tierul 34 Petroșani. Se de
clară nulă. (162)

de
Se

de par-
31 TM 
din 10 
numele 

de Șan-

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA , Petroșani, str. Republicii tu 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 42464 (secții). TIPARUL t Tipografia Petroșani, str. Republicii nr. 67


