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

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, marți. 
20 octombrie, a avut' Ioc ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. cu participarea primilor 
secretari ai Comitetelor județene de partid, precum 
si a miniștrilor si alți conducători de instituții cen
trale.

Comitetul Politic Executiv a analizat studiul des
fășurării campaniei agricole de toamnă. Au fost evi
dențiate rezultatele obținu le pînâ in prezent in activi
tatea de strîngere la timp și fără pierderi a recoltei, 
pentru eliberarea terenurilor, executarea arăturilor și 
insămințarea culturilor, pentru pregătirea corespun
zătoare a anului agricol viitor. S-a subliniat că prin 
măsurile adoptate și folosirea condițiilor prielnice din 
această toamnă în multe județe s-au executat lu
crări de bună calitate, culturile răsărite se prezintă 
bine, ceea ce dă garanția obținerii unor recolte bo
gate in anul viitor. în același timp, a fost criticat 
ritmul necorespunzător in care se desfășoară, în unele 
zone agricole, insăinînțările de toamnă, depășindu-se 
perioadele optime, precum și inlîrzierile înregistrate 
intr-o serie de județe in recoltarea porumbului, le
gumelor, cartofilor, sfeclei de zahăr.

Comitetul Politic Executiv a cerut organelor și 
organizațiilor de partid, consiliilor populare, unități
lor agricole de stat si cooperatiste, tuturor oamenilor 
muncii din agricultură să acționeze cu maximă ope
rativitate și eficiență p ntru încheierea în viitoarele 
3—3 ziic, in întreaga țară, a însămînțărilor de toam- 

,nă, să se execute aceste lucrări în cele mai bune 
condițiuni, in conformitate cu tehnologiile stabilite.

în ce privește recoltarea porumbului. Comitetul 
Politic Executiv a stabilit să se ia toate măsurile 
pentru încheierea acesteia, pe toate suprafețele, piuă 
Ia data de 1 noiembrie. în acest scop este necesar 
să fie folosit Întregul pare <le mașini și să se reali
zeze o. amplă mobilizare a cetățenilor pentru înche
ierea recoltării la termenul stabilit. A fost criticată 
practica depozitării in cimp a porumbului, care mai 
există in unele județe, și s-a indicat să se ia de 
urgență măsuri pentru respectarea normelor prevă

zute, inclusiv asigurarea pazei și a transportului fără 
pierderi a întregii recolte.

O atenție deosebită trebuie, de asemenea, să se 
acorde strîngerii, transportării și depozitării neîntîr- 
ziate a tuturor cantităților de legume existente în 
cîmp, asigurîndu-se livrarea ritmică către piață, pen
tru buna aprovizionare a populației, inclusiv a celei 
din centrele care nu sînt producătoare de legume, 
precum și a unităților de industrializare. S-a stabilit 
ca piuă la data de 10 noiembrie să fie încheiate lu
crările de recoltare a sfeclei de zahăr, cerîndu-se 
tuturor județelor să asigure depozitarea acesteia în 
cele mai bune condiții, la întreprinderile prelucrătoare.

Subliniind că este o strinsă legătură între reali
zarea unei bune aprovizionări a populației 
cu produse animaliere și asigurarea unei ba
lanțe furajere echilibrate. Comitetul Politic E- 
xecutiv a indicat să se folosească condi
țiile favorabile ale acestei toamne, atit pentru 
prelungirea perioadei de pășunat, cit si pentru strîn- 
gerea și depozitarea tuturor furajelor, inclusiv a 

celor grosiere .
Comitetul Politic Executiv a stabilit să se ia mă

suri ca, in întreaga țară, să se execute, pînă la data 
de -15 noiembrie, toate lucrările de arături și pregăti
rea terenurilor destinate însămînțărilor de primăvară, 
asigurîndu-se și pe această cale condiții optime pen
tru obținerea de recolte cit mai mari în anul 1982.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca toate, 
comitetele județene de partid, organele agricole și 
unitățile socialiste din agricultură să asigure o pre
dare in întregime a porumbului și a celor
lalte produse agricole la fondul de stat 
și pentru fabricile de nutrețuri combinate, in 
bune condițiuni, cit și a necesarului de furaje pentru 
creșterea animalelor.

Analizând modul în care se asigură buna apro
vizionare a populației. Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că la produsele agroalimentare de bază : 
p:ine, făină, mălai, carne și produse din carne, zahăr,

(Continuare in pag. a t-a)

Încheierea vizitei oficiate 
in țara noastră a 

primului ministru al Indiei, 
doamna Indira Gandhi

încheierea convorbirilor oficiale
Tovarășyl Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu

nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, s-a reintîlnit, marți 
dimineața, cu doamna In
dira Gandhi, primul mi
nistru al Republicii India.

Șeful statului român și 
premierul indian și-au 
exprimat satisfacția față 
de rezultatele convorbiri
lor purtate la Bucu
rești, într-o atmosferă 
de caldă prietenie, ele 
stimă și înțelegere reci
procă. S-a apreciat de am
bele părți că actualul dia
log la nivel înalt se în
scrie ca un nou și impor
tant moment în dezvolta
rea conlucrării multilate
rale dintre România și 
India, în întărirea priete
niei dintre cele două po
poare. A fost subliniată 
convingerea că pe ba
za înțelegerilor convenite, 
România și India vor co
labora- mai' s'trîns pe plan 
economic, politic-, tehnico- 
științific, cultural, vor co
opera mai larg în impor
tante domenii de interes 
comun, în folosul și șpre

binele celor două țări și 
popoare, al progresului și 
prosperității lor, al cauzei 
păcii și. înțelegerii între 
națiuni.

Președintele N i c o 1 a e 
Ceaușescu și primul mi
nistru Indira Gandhi și-au 
manifestat, de asemenea, 
încrederea că, in spiritul 
celor discutate, România și 
India vor conlucra activ 
in sfera vieții internațio
nale, adueîndu-și în conti
nuare o contribuție sporită 
la soluționarea constructi
vă a marilor probleme ce 
confruntă omenirea, la 
instaurarea unui climat 
de destindere, securitate și 
largă cooperare între toate 
statele, la edificarea unei 
lumi care-să asiguri’pacea, 
independența și dezvolta
rea liberă a. fiecărei’ nați
uni.

Șeful statului, român și 
premierul indian au »tabi- 
lit ca măsurile și conclu
ziile la care s-a ajuns eu 
prilejul convorbirilor avute 
să fie consemnate într-o 
Declarație comună dată 
publicității.

Ceremonia pl scării
Marți, 20 octombrie, s-a 

încheiat vizita oficială pe 
care a întreprins-o în țara 
noastră, la invitația tovară
șului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, doamna 
Indira Gandhi, primul mi
nistru al Republicii Inclia. 

înlîlnirea dintre șeful sta
tului român și premierul 
indian reprezintă un mo
ment politic deosebit de

important în dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două, 
țări și popoare,' deschizînd, 
prin rezultatele sale rodni
ce, prin hotărîrile și în
țelegerile la care s-a ajuns, 
perspective și mai largi 
conlucrării dintre România 
și India. -

Ceremonia plecării pre
mierului indian a avut loc 
pe aeroportul internațional 
Otopeni.

(Continuare in pag. a t-a

Minerii Voii Jiului—mobihzați plenar 
pentru a asigura cărbunele necesar 

economiei naționale

În interesul fiecăruia și al tuturor, 
hotărîtă și largă aprobare cetățenească

Con Sinn al rational - o cerință firească

Ieri, a avut loc în Petro
șani, adunarea generală a 
reprezentanților oameni lor 
muncii din cadrul C.M.V.J., 
larg forum al democrației 
socialiste in acțiune. Pu
ternicul caracter de lucru 
care a caracterizat întreaga 
desfășurare a lucrărilor a- 
dUnării, a dat posibilitatea 
tuturor participantelor la 
dezbaterile care au avut 
loc să-și împărtășească din 
experiența acumulată de 
colectivele de oameni ai 
muncii pe care ie repre
zentau, să analizeze în mod 
critic și mai ales autocri
tic, în spiritul unei înalte 
exigențe muncitorești, pro
pria activitate, contribuția 
lor la înfăptuirea sarcinilor 
de producție ale formați
ilor de lucru, sectoarelor,

Cu peste 25 000 tone 
de cărbune peste sarci
nile de plan la zi, bri
gada cunoscutului mi
ner, Constantin Popa de 
la sectorul IV al minei 
Lupeni se dovedește a 
fi una din cele mai har
nice și omogene forma
ții de lucru din Valea 
Jiului.

întreprinderilor și institu
țiilor din care fac parte, 
în discuțiile purtate, con
cise, la obiect, oamenii 
muncii pârtie ipanți la dez
bateri, mineri șefi de bri
gadă. -maiștrii, directori de 
întreprinderi miniere, pre
ședinți ai consiliilor oame
nilor muncii și-au expri
mat deplină aprobare față 
de sarcinile de plan stabi
lite pentru anul 1982, evi
dențiind căile și mijloace

le de care dispun pentru 
îndeplinirea lor in 'bune 
condițiuni, formulînd pro
puneri concrete, menite să 
ducă la crearea condițiilor 
necesare realizării ritmice 
și integrale a tuturor in
dicatorilor econom ico-fi nan - 
ciari.

în paginile 2—3, clin cu- 
vîn’tul participanților la 
adunarea generală a repre
zentanților oamenilor mun
cii din cadrul C.M.V.J.

Prin precizările aduse 
de recentul Decret al 
Consiliului de Stat nu 
numai că se va reali
za o aprovizionare ra
țională pentru consu
mul populației, dar se 
va conduce și la creșterea 
producției agricole prin co
interesarea fiecărui cetățean 
al țării noastre. Din cite 
știu eu, ca miner la Ani- 
noasa, comuna noastră dis
pune de •_ o suprafață ara
bilă de Î35 ha. Producția 
la hectar este mică în 
comparație cu alte zone de 
deal și munte. Sintem o 
regiune industrială. dar 
asta nu .înseamnă că dacă

avem teren arabil, el să 
fie lucrat la voia întîm- 
plării. Ortacii din brigada 
pe care' o conduc, la sec
torul IV, au fost bucuroși 
de prevederea Decretului, 
în special că acum fie
care sat este obligat să 
aibă brutărie, sau localită
țile in cafe nu funcționea
ză brutării să fie aronda

Pe aceleași coordonate 
ale echității

La interval de numai o săptămînă s-au luat noi mă
suri echitabile, care răspund in mod egal intereselor 
tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate. Dacă pînă 
acum aveam certitudinea aprovizionării curente- nu
mai cu zahăr, ulei și făină albă, la alte produse cum 
ar fi plinea și mălaiul, trebuind să ne mulțumim cu 
ceea ce răminea de pe urma hrăpăreților și așa-zișilor 
„gospodari", care vroiau să-și facă din cămările lor 
veritabile depozite, prin aceste noi prevederi situația 
s-a reglementat just și echitabil. între producție și 
consuni s-a creat legătura firească. Această ra
ționalizare în aprovizionare,, stabilită în funcție de 
cerințele reale, normale, ale diferitelor categorii de 
consumatori, ne convine și nouă forestierilor. Iată de 
ce o aprobăm cu toată convingerea și o vom sprijini 
cu hotărîre. Noi, se știe, avem un program de lucru 
prelungit, așa că de acum încolo vom putea fi siguri 
că, seara cînd ne întoarcem de la luciu, vom găsi cu 
siguranță plinea ce ni se cuvine. Este -drept așa pen
tru toată lumea. Și încă ceva: prin repartizarea jus
tă a pîinii deviza „Nici pîine fără muncă, nici muncă 
fără’pîine" devine realitate 1

Gabor KISS,. .
mecanic, depozitul U.F.E.T. Petroșani

te la cele din localitățile 
învecinate. Bucuria e fi
rească. Noile. reglementări 
ne îndeamnă la o mai 
chibzuită gospodărire a pîi
nii și celorlalte produse 
agroalimentare realizate eu 
multă trudă.

Constantin GHEORMA. 
șef brigadă la I.M. Aninoasâ



2 Steagul

j. , : _k * I k . rik/.*:  rlk-
CĂRBUNELE NECESAR ECONI

I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i
i 
i 
i
i
i.
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i i 
i 
i 
i 
ii 
i 
i 
i 
i i 
i 
i 
i 
I

i 
i 
i
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

Sarcinile Combinatului minier Valea țioiui din Planul national 
unic de dezvoltare economico*§ocială  a României pe anul 1982
Obiectiv prioritar—creșterea 
continuă a oroductiei fizice

Prin prevederile Congresului al 
Xll--lea al partidului, în anul 
1932 — ca de altfel în întregul 
cincinal 1981—1935 — industria 
cărbunelui are de înfăptuit sarcini 
deosebit de complexe, decisive 
pentru progresul economico-so- 
cial al patriei. Pentru unitățile 
C.M.V.J., înfăptuirea acestor obiec
tive stabilite de partid are o în
semnătate cu atît mai mare cu 
cit cărbunele a devenit un com
bustibil de mare utilitate, mai va
loros ca oricînd.

Minerii din Valea Jiului, Banat 
și Țebea, înfăptuind neabătut po
litica partidului, au depus în pri
mul an al cincinalului actual e- 
forturi sporite, încununate cu re
zultate tot mai frumoase pentru 
creșterea producției de cărbune și 
ridicarea eficienței economice. Pe 
primele nouă luni ale anului, pla
nul la producția globală și la pro
ducția netă valorică a fost înde
plinit în proporție de 100,4 la sută, 
iar la producția marfă de 100,2 la 
sută. Față de perioada corespun
zătoare a anului trecut, in prime
le trei trimestre ale anului 1981 
s-au realizat, în plus, pe Valea 
Jiului, 157 000 tone huilă brută. 
Relevăm că in comparație cu a- 
nul trecut, la întreprinderea minie
ră Lupeni s-a realizat la acest in
dicator o producție mai mare cu 
peste 82 000 tone, la Dilja cu pes
te 67 000 tone, la Uricani cu 50 000 
tone, la Bărbăteni cu aproape 
43 000 tone. Pentru prima dată 
s-a extras din microcariera de la 
Cimpu lui Neag cantitatea de a- 
proape 150 000 tone la un plan a-

nual de 137 000 tone de cărbune. 
De asemenea, pînă acum s-au 
realizat în plus față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut 
243-000 tone cărbune net prepa
rat, din care 228 000. tone huilă 
netă în Valea Jiului, 65 000 tone 
huilă sortată, aproape 59 000 tone 
huilă mixte-șlam.

Ca urmare a preocupărilor spo
rite ale combinatului pentru va
lorificarea superioară a masei 
cgrbunoase, în anul 1981 s-a li
vrat industriei metalurgice cu 
175 000 tone huilă spălată pentru 
cocs mai mult decît în anul trecut, 
aplicind astfel in viață sarcina pu
să în fața minerilor din Valea 
Jiului de secretarul general al 
partidului de a satisface în mă
sură tot mai mare cerințele spori
te ale economiei naționale de 
cărbune spălat pentru cocs.

Față de sarcinile de plan, pe 
cele 9 luni din anul 1981 s-au rea
lizat în plus 73 652 tone huilă 
netă, din care 62 648 tone în Va
lea Jiului și 10980 tone la Anina, 
63 825 tone huilă spălată energe
tic în Valea Jiului, 398 000 tone 
huilă mixte-șlam și peste 23 000 
tone brichete. Producția marfă 
pe combinat a fost depășită cu 
8 116 000 lei. Evidențiem in aduna
rea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii pe combinat că 
la aceste rezultate pozitive cea 
mai importantă contribuție au a- 
dus-o colectivele de muncă din 
Lupeni, Bărbăteni, Anina și Uri- 
cani, care, împreună, au realizat 
peste plan 105 000 tone cărbune 
brut extras.Măsuri necesare, acțiuni energice pentru perfecționarea muncii în subteran, pentru înlăturarea neajunsurilor

In spriritul exigențelor și cerin
țelor puse de partid, prezentînd 
rezultatele de ansamblu bune ob
ținute în activitatea economico- 
financiară a combinatului în pri
mele nouă luni din acest an, ne 
simțim datori să înfățișăm in mod 
critic și autocritic cauzele unor 
neajunsuri și neîmpliniri. in cele 
nouă luni nu s-au realizat pe 
combinat 310 500 tone huilă bru
tă — la care au contribuit minu
surile înregistrate la Aninoasa — 
139 000 tone, Petrila — 96 000 to
ne, Lonea —- 75 000 tone, Vulcan, 
și Livezeni — cite 35 mii tone, Dil- 
ja — 25 000 tone.

Nerealizările se datoresc în 
principal faptului că nu s-au ma
terializat în întregime prevederile 
programelor unitare de măsuri 
stabilite la nivelul combinatului și 
ale unităților, nu s-a acordat în
treaga atenție aplicării propune
rilor valoroase făcute de oamenii 
muncii, nu au fost soluționate co
respunzător toate problemele -pri
vind aprovizionarea tehnico-ma- 
terială, extinderea mecanizării și 
modernizarea producției, folosi- 
.ea dotației tehnice, ordinea și 
disc.plina. Nu s-a reușit să se re
zolve la nivelul cerințelor o sea
mă de probleme cum sînt dota
rea, promovarea progresului teh
nic, extinderea micii mecanizări, 
utilizarea deplină și eficientă a 
tehnicii moderne din dotare. La 
săparea mecanizată a lucrărilor 
miniere cu combine de înaintare, 
prevederile din plan au fost rea- 
fizote în proporție de numai 75,3 
la sută, ca urmare, în principal, a 
utilizării parcului de combine în 
proporție de numai 35 la sută.

Indicii de folosire intensivă a 
principalelor utilaje tehnologice 
realizați în anul 1981 nu se ridi
că la nivelul programat, mai ales 
în unități ca Vulcan, Livezeni, Lo
nea, Petrila și Aninoasa. La com-

plexe, pe combinat, producția me
die zilnică realizată, deși mai ma
re decit in 1930, a fost cu 23 to
ne mai mică decit cea programa
tă. S-ar părea că 23 tone nu e 
mult. Dar, raportat la totalul zi
lelor/complex efectuate, rezultă 
pe cele 9 luni o nerealizare de 
,117 000 tone de cărbune ! Avan
sarea medie la abatajele dotate 
cu aceste utilaje moderne a fost 
cu 20 cm pe zi mai mică față de 
program. Productivitatea medie 
fizică la abatajele cu mecanizare 
complexă a fost în medie pe com
binat de 8,842 tone/post. Dacă se 
compară această productivitate cu 
realizările de vîrf, de peste 
tone/post, realizate de 
găzi de la Lupeni sau 
cum sînt cele conduse 
Boncalo, Constantin 
Constantin Popa de la
Titu Teacenco, Nicolae Andrașic, 
Meszaroș Gavrilă de la Paroșeni, 
- se înțelege mai bine dă ce re
zerve mari de creștere a produc
ției se dispune prin folosirea in
tensivă a dotației tehnice moder
ne. Va trebui să tindem la obți
nerea, cu toate complexele, a u- 
nor productivități la nivelul celor 
două unități fruntașe. Experiența 
lor este un exemplu viu, convin
gător și trebuie s-o folosim, s-o 
generalizăm !

in legătură cu folosirea intensi
vă a utilajelor trebuie să criticăm 
și rezultatele nesatisfăcătoare pri
vind avansarea medie zilnică a 
combinelor in abatajele cu susți
nere individuală, care a fost de 
numai 0,76 ml/zi, față de 0,90 
ml/zi prevăzut. La combinele de 
înaintare, de asemenea, avem re
zerve, deoarece avansarea medie 
zilnică este cu 0,4 ml/zi sub plan.

Unitățile miniere continuă să 
se confrunte cu numeroase greu
tăți cauzate de indisciplină. in 
cele 9 luni — deși numărul focu

20 
unele bri- 

Paroșerji — 
de Teodor 
Lupulescu, 

Lupeni sau

rilor endogene a fost mai mic cu 
4 cazuri, iar al surpărilor s-a re
dus cu 30 față a'e aceeași pe
rioada a anului trecut - 'ca ur
mare a abaterilor de la tehnolo
giile de lucru și asistenței tehnice 
nesatisfacațoare numărul surpă
rilor este încă ridicat. Nesatisfă- 
cator este și indicele de utilizare 
a timpului de lucru - 91,6 la su
ta. Numărul absențelor de la lu
cru înregistrate în această perioa
da este mare - 9Q mii absențe 
nemotivate, 312 mii de boală si 
32 mii învoiri.

Subliniem și cu acest prilej ne- 
cesitkt.ea imPerioasă a întăririi ac
tivității pe Jinia protecției muncii. 
Mai ales în urma evenimentului 
de anul trecut de la Livezeni, con
ducerea colectivă a combinatului 
a racut pe parcursul celor 3 tri
mestre analize lunare pe linia 
protecției muncii, pe baza cărora 
a stabilit și materializat o seamă 
de măsuri importante. Cu toate 
ca numărul accidentelor s.-a re
dus cu 33 cazuri în acest an, nu 
ne putem împăca cu situația exis
tenta în acest domeniu. Se cu
noaște - lucru admis de toată lu
mea — că principala cauză a ac-Efîciența, noua actmtătii ♦

Sarcinile care revin C.M.V.J. din 
Planul național unic de dezvolta
re economico-socială a tării ne 
anul 1982, înregistrează creșteri 
importante la toți indicatorii. ' Va 
trebui să realizăm 11,2 mj. 
lioane tone huilă brută extrasă 
cu /00 000 tone mai mult fată de 
prevederile planului pe anul in 
curs. De asemenea, va trebui să 
realizăm un nivel de producție la 
nnsn ne'e net PreParat de 
9 230 000 tone, reprezentînd o creș
tere de 785 mii tone, iar la huila 
neta un nivel de 8 830 000 tone, 
reprezentînd un spor, numai în 
Valea Jiului, de 568 000 tone, fa
ța de planul anului 1981.

Un obiectiv de importantă deo- 
seoita il reprezintă creșterile de 
producție la cărbunele destinat 
industnei metalurgice - de 80 000 
tone. Nivelul producției de huilă 
spalotă pentru semicocs va trebui 
Să atingă 815 000 tone. Sarcini 
sporite ne revin și la lucrările de 
deschidere, pregătire și geologi
ce, pentru asigurarea producției 
atit pe anul 1982, cit și in anii 
viitori.

Combinatul dispune de un pro
gram unitar de măsuri politico- 
organizatorice și tehnico-econo- 
mice menite să asigure îndeplini
rea sarcinilor de plan pe anul 1982 

program la a cărui întocmire 
au participat cadre de conducere 
Și cei mai buni specialiști, care 
au ținut seamă de orientările si 
indicațiile conducerii superioare 
de partid, personal ale tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, de con
cluziile desprinse din hotărîrile si 
analizele făcute în organele de 
partid județean și municipal, de 
propunerile valoroase prezentate 
de oamenii muncii în adunările 
generale. Pentru a realiza obiec
tivele propuse nu este suficient 
sa ai un program de măsuri, ori- 
cit de bun ar fi acesta. Esenția
lul este ca acest program să'fie 
transpus in viață punct cu punct 
și îmbunătățit permanent în func
ție de cerințele vieții si ale pro
ducției.

♦ Rițmul înalt de creștere a pro
ducției de cărbune obligă șă se 
acorde în continuare o atentie 
sporită intensificării activității de 
cercetare geologică pentru crește
rea gradului de cunoaștere și 
punere în evidență de noi rezerve 
Și asigurării condițiilor pentru 
realizarea integrală a planului de 
investiții și de punere în func
țiune a noilor capacități de pro- 
ducție. Potrivit cifrelor de plan, 
în anul 1982 va trebui să se pu-

ddentelor de muncă o constituie 
indisciplina : nerespectarea teh
nologiilor de lucru, minimalizarea 
unor, pericole existente in subte
ran și nerespectarea unor preve
deri ale normelor de protectie a 
muncii.

Planul de investiții pe tinsam- 
bluJ~ combinatului, în perioada tre- 
cută din acest an, este depășit cu 
peste 35 milioane lei. Totuși, ca 
urmare a realizării planului la 
numai 91 la sută, nu au fost pu
se în funcțiune capacitățile de 
construcții-montaj în proporție de 
TOO 000 tone/an huilă la mina Pe- 
trila-Sud, 20 000 tone/an prefa
bricate la Baza de producție se
cundară a I.C.M.M. Petroșani, pre
cum și unele obiective sociale.

Nerealizarea unui volum de 
peste 43,6 milioane lei la cons
trucții-montaj provine atît de la 
lucrările constructorului - I.C.M.M., 
cît și de la alți antreprenori. A- 
ceste nerealizări se datoresc și 
unor neajunsuri din activitatea di
recției de investiții din combinat 
care nu_a reușit să soluționeze co
respunzător unele probleme de 
bază, cum sînt asigurarea efective" 
lor de constructori calificați incalitate — trăsături tehnico-produetive în
nă în funcțiune capacități noi 
insumînd aproape 300 000 tone 
cărbune și 4 milioane tone șis
turi bituminoase, concomitent cu 
terminarea și punerea în func
țiune a unor .importante lucrări 
care condiționează capacitățile 
de producție, ca și a unor im
portante obiective cu caracter so
cial.
. Prin grija și efortul partidului 
și statului, unitățile combinatu
lui dispun de o puternică bază 
tehnică modernă. Pentru realiza
rea*  sarcinilor de plan prevăzute 
in anul 1982 este necesar să se*  
asigure funcționarea utilajelor con
form programelor de lucru, sta
bilite prin preliminarele a'e pro
ducție, astfel ca în anul 1982 să 
fie în funcțiune în medie cel pu
țin 36 complexe mecanizate, 23 
combine de abataj cu susținere 
individuală și 40 combine de î- 
naintare I in același timp să se ia 
toate măsurile ca în anul 1982 
să se realizeze întreaga linie de 
front, de aproape 5000 ml, care 
a fost prevăzută in plan să se ex
ploateze cu abataje frontale, să 
se obțină în abatajele frontale cu 
mecanizare complexă cel puțin 
3,5 milioane tone de cărbune și 
aceasta nu atit pe calea achizi
ționării de noi complexe, ci prin 
folosirea mai bună, mai deplină 
și mai eficientă a complexelor e- 
xistente, prin realizarea și depă
șirea productivității muncii pre
văzute, prin folosirea tuturor re
zervelor de care se dispune în 
acest sens : organizarea supe
rioară a producției și a muncii, 
extinderea utilizării micii mecani
zări, întreținerea și utilizarea mai 
bună a tuturor complexelor, ridi
carea intr-un. ritm mai înalt și la 
nivel calitativ superior a califi
cării și extinderii largi a policali
ficării — nu numai în rindul mi
nerilor, lăcătușilor și electricieni
lor, ci și al artificierilor, al maiș
trilor și inginerilor.

Asigurarea folosirii depline și 
eficiente a capacităților de pro
ducție dotate cu tehnică modernă, 
obligă la îmbunătățirea politicii 
de cadre. Să fie apropiate mai 
mult de producție cadrele de spe
cialiști *din  combinat și Institutul 
de cercetări și proiectări miniere, 
să se atragă în mai mare măsu
ră cadrele din invățămîntul su
perior și mediu de specialitate 
și de la Centrul de cercetări pen
tru securitate minieră la rezolva
rea problemelor producției.

Ca o prioritate de bază a pla
nului pe anul 1982, se desprinde

meseriile de bază, utilizarea de
plina și eficientă a parcului de 
utilaje și echipamente tehnologi
ce din dotare, evitarea dispersării 
efectivelor existente la un mare 
număr de lucrări în execuție, a- 
provizionarea corespunzătoare cu 
materiale și piese de schimb.

Privind realizarea indicatorului 
de eficiență a activității econo- 
mico-financiaie a combinatului și 
unităților sale pe perioada de la 
începutul anului pînă la 31 au
gust 1981, sînt de remarcat reali
zarea producției nete valorice în 
proporție de 100 la sută și înca
drarea in cheltuielile materiale la 
1000 lei producție marfă. Nu s-au 
realizat însă indicatorii privind 
cheltuielile ■ maxime la 1000 lei 
producție marfă, unde s-a înre
gistrat o depășire de 1,3 la sută, 
ca urmare a influențelor nefavora
bile cauzate de rămînerile in ur
mă la realizarea planului de ex
tracție a cărbunelui brut, a neîn- 
cadrării în conținutul de cenușă 
Și umiditate normate, precum și 
datorită nerealizării productivității 
muncii fizice, in mod deosebit ia 
unitățile miniere Lonea, ■ Petrila 
Aninoasa.definitorii ate noul an
necesitatea ridicării mai accen
tuate a eficienței economice. Po
trivit planului, la producția netă 
valorică avem de realizat in anul 
1982 a valoare totală de 1924 mi
lioane lei, cu 19 milioane lei 
mai mult față de prevederile a- 
nului 1981, ceea ce impune o 
intensă preocupare pentru rea
lizarea valorii producției marfă 
prevăzută în pion și reducerea 
nivelului cheltuielilor materiale, ca 
principale căi de realizore a in
dicatorului sintetic al valorii pro
ducției nete. La cheltuielile ma
xime la 1000 iei producție mar
fă s-a prevăzut pe anul 1982, la 
nivelul combinatului, o sarcină de 
984,80 lei pe 1000 lei, ceea ce 
conduce la un beneficiu de 73 
milioane lei la activitatea de bază.

Aplicarea principiilor*  noului me
canism economico-financiar, au- 
togestiunea economică și' autofi
nanțarea presupun mobilizarea 
plenară a tuturor resurselor u- 
mane și materiale existente in 
fiecare unitate pentru o mai bu
nă gospodărire a patrimoniului 
încredințat de • societate. Ne a- 
flăm în ultimul trimestru ol anu
lui. Rezultatele de pînă acum, 
analiza realistă a condițiilor e- 
xistente ne dau girul să asigurăm 
conducerea partidului că avem 
posibilități să încheiem anul cu o 
depășire a planului la lucrările 
de pregătiri și investiții, să. depâ- 
șinr producția de cărbune net și 
să îndeplinim ceilalți indicatori 
importanți. Consiliul oamenilor 
muncii, și Biroul executiv al 
C.M.V.J. ișj exprimă convingerea 
fermă că prin valorificarea expe
rienței dobîndite pînă acum, prin 
asigbiarea participării tuturor oa
menilor muncii la aplicarea fer
mă a măsurilor politice, organi
zatorice, tehnice și economice 
stabilite la nivelul combinatului, 
unităților, sectoarelor și fiecărui 
loc de muncă, menite să asigure 
îndeplinirea pionului pe anul 1982 
la toți indicatorii, prin ridicarea 
pe o treaptă superioară a între
gii activități; vom duce cu cinste 
la îndeplinire sarcinile mobiliza
toare puse de partid în fața mi
nerilor din Valea Jiului privind 
asigurarea nivelelor superioare de 
creștere a producției de cărbune 
și a unei eficiente economice tot 
mai ridicate !

(Text prescurtat)
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MARCU ANI 
ședințele c.o.m 
i’etrila : „Pre. 
larg a cauzelot 

dus la neîndep 
cipalilor indic: 
mico-financiari 
luni trecute d 
a fost urmată 
erea căilor și 
a direcțiilor în 
ționa întregul 
minei Petrila 
area condițiilor 
alizării integri 
derilor de 'irt 
nul 1982". î’ 
vorbitorul 
tras concluzii 
din propriile n 
care ne-am coi 
acum, am sta 
în ur ma analii 
avut loc în c 
prinderii, astfe 
mestrul’T/. sa 
ducția realizai 
prevederilor c 
bilite pentru 
mestru al anti

IOSIF CLA 
-șef de brigac 
nea : „Și in 
larg de parti 
resc să expri 
minerii sînt < 
răspunderea < 
in creșterea 1 
cărbune neces 
naționale. Sin 

• gadă de peste 
că spun cu to 
rea : realtzi’re. 
fiecare brigs 
foarte mult 
rea proprie, 
piedici de nei 
aceasta. Ortac 
mine am resț 
le de discipl.ir 
tecția muncii, 
am obținut 1 
șiri, iar de Ta 
nului rapot-, 
plan, 6600 <ie 
ceste condiții 
ră teama de 
oamenii nu 
formează ca 
buni. Am în 
tatea într-un 
în stratul 5, p 
exploata în 1 
nului '82. Sîn 
condițiile pen 
și aici, așa c 
jăm, lunar, p*  
puțin 400 ele

MIHAIL S 
ședințele c-o.r 
Livezeni t „L'i: 
mai mult ca 
condiții de m 
optime. Intre 
în dotare uti 
de înaltă teh 
ne-am confru 
meroase nea. 
ales în ceea <

<1



(creșterea în

WEI NATO

în- 
pî- 
eel 
de

„Constructorii 
întreprinderii

sută și cu 93 
întreprindere, 
în transport, 

la utilaje, tra- 
cores-

solicita supli- 
numărului de

di-
Uricani:

&

în anul 1982, la nive
lul întregii Văi, în a- 
batajele dota ie cu com
plexe mecanizate de 
susținere se va extra
ge o producție de pes
te -3,5 milioane tone de 
cărbune. Față 
an, vor mai fi 
în acest scop
complexe mecanizate, la 
toate întreprinderile 
miniere. Indicii de utili
zare extensivă a tutu
ror complexelor meca
nizate vor spori în 1982 
față de prevederile pe 
1981 cu peste 5 la sută.

de acest 
introduse 
alte 15

cuvîntu! participanț//or
tărirea disciplinei în mun
că, a disciplinei tehnolo
gice". Trecînd în revistă 
greutățile pricinuite de in
disciplină și alte neajun
suri eu care colectivul mi
nei s-a confruntat, pre
ședintele c;o.m. de la I.M. 
Livezeni, 
rfientarea 
locuințe necesare stabiliză
rii forței de muncă actu
ale și mai ales in perspec-

- tiva sarcinilor stabilite 
. pentru anul 1982. spunînd 
/în continuare : „Pentru a 
crea condițiile necesare în
deplinirii prevederilor de 
plan vom pune un accent 
deosebit pe întărirea 
ciplinei. a exigenței

. partea tuturor 
muncii în 
punder'e a 

m întări

dis- 
din 

oamenilor 
tragerea la răs- 

celor vinovați, 
autocontrolul'.
BÂLȚATESCU,MiRCEA

maistru minier, I.M. Vul
can : „Rezultatele, la pro
ducția fizică cu care se 
prezintă I.M. Vulcan la ac
tuala adunare generală pe 
combinat sînt nesatisfăcă
toare, sub potențialul co
lectivului nostru. Cauza 
lor — realizarea producti
vității muncii planificate 
în abataje doar în propor
ție de 92 la 
la sută pe 
Deficiențele 
defecțiunile 
seele neîntreținute 
nun r au constituit pie
dici serioase în realizarea 
sarcinilor. în 1982 trebuie 
să extragem cu 40 000 tone 
de cărbune mai mult. Da
că vom materializa măsu
rile pe care le cunoaștem, 
— extinderea mecanizării, 
introducerea progresului 
tehnic în toate operațiile — 
dacă vom întări disciplina 
și ne vom organiza mai 
bine, aceste sarcini sînt pe 
deplin realizabile. Depinde 
de noi ea să le înfăptuim".

ne revin în anul următor".
L ..ERIC KOVACS, direc

torul I.M. Paroșeni: Du
pă o amplă prezentare in 
spirit autocritic a princi
palelor neajunsuri din ac
tivitatea conducerii între
prinderii. dar și a cauzelor 
obiective care au atîrnat 
grea in balanța realizării 
principalilor indicatori e- 
conomico-financiari, mai 
ales in ultimele două luni, 
directorul minei declara în 
încheiere : „Nu peste mul
tă vreme activitatea în 
extracție de la mina noas
tră se va redresa astfel 
cît vom putea recupera 
nă la sfîrșitul anului 
puțin 5000—6000 tone 
cărbune din minusul acu
mulat. Ne vom achita cu 
cinste de sarcinile de plan 
stabilite pentru anul 1982".

VASILE MERELȚĂ, mi
ner șef de brigadă, I.M. 
Aninoasa: „La sectorul 111 
al minei, sector în care lu
crez, s-au luat măsuri de 
îmbunătățire a tehnologii
lor de extracție. Este una 
din căile de bază pe care 
trebuie să se ajungă, și la 
I.M Aninoasa, la redresa
rea producției. Cu atît mai 
necesar este ca în aceste 
condiții noi să fie mai bine 
asigurată aprovizionarea cu 
piese de schimb deficita
re, să fie îmbunătățită ca
litatea unor utilaje de me
canizare, în cazul nostru 
a combinelor CA-2".

toate 
reali- 
plan 
tri- 
an, 
an

vederea creșterii produc
ției in anul 1982. Materia
lizarea acestui țel trebuie 
să atragă în măsură mai 
mare întreprinderile mi
niere, pe constructorii o- 
biectivelor de preparare, pe 
toți minerii, astfel încit să 
realizăm în întregime sar
cinile stabilite Văii Jiului 
în 1982 la producția 
cărbune pentru cocs 
energetic".

Producția

huilă spă

Producția- 
bune

Producția 
din care ;

Valoarea

Indicator U/M Sporul

producției nete mii lei 19 000

marfă mii lei 226 000

’ fizică de car
tone 700 000

de cărbune net
tone 785 000

ilată pentru cocs tone 80 000

Productivitatea fizică a 
muncii în abataje (compa
rativ cu semestrul I 1981)

Producția din abataje fron
tale cu susținere 
zată

mecani-

abataje 
mecani-

la sută

mii tone

7,8

1 000

Producția din 
frontale cu tăiere 
zată (din total producție)

Numărul de abataje în 
funcțiune dotate cu com
plexe mecanizate

Volumul de excavațiî cu 
combine de înaintare

Gradul de mecanizare 
tăierii în galerii

a

întreprindere speciali
zată în repararea și în
treținerea utilajului mi
nier, I.K.I.V.M. Petro
șani își dovedește, prin 
intervențiile prompte și 
calitatea lucrărilor exe
cutate. utilitatea și efici
ența, fiind un sprijin de 
nădejde al minerilor, în 
buna desfășurare a 
cesului <|e producție 
locurile de muncă

la suta 45 
(proporția 
în 1982)

nr; abataj

metri cubi

la sută

15

30 
(proporția 

. în 1982)

subteran. Asistența teh
nică .
liștii întreprinderii, 
serioși cu o 
ficare, d i 
fronturile de 
minat timpii 
necesari scoaterii la 
prafață pentru reparații 
a utilajelor grele de ma
re complexitate 
ductivitaie.

acordată de specia- 
me- 

înaltă cali- 
r e c t Ia 
lucru, a eli- 
neproductivi 

su-

NICOLAE OPREA. mi
ner șef de brigadă, I.M. 
nâroateni : „Colectivul nos
tru este mobilizat total la • 
îndeplinirea sarcinilor ce-i 
revin. Am extras în plus, 
de la începutul anului, 
23 000 de tone de cărbune 
cocsificabil. In ’82, crește
rea ce ne revine este de 
100 000 de tone. împreună 
cu brigada, am început ac
tivitatea intr-un nou aba- 

tăJȘ taj, unde ne-am propus să 
.de 
ață 
are
■ne, 
dar
nu
mai 
în-

dublăm productivitatea 
muncii obținută prin teh
nologiile vechi. Acționînd 
astfel, toți membrii colecti
vului nostru — experiența 
din acest an o confirmă 
— vor, duce la îndeplinirea 
in întregime a sarcinilor ce

1’EiIlE CONSTANTIN. 
Erou al muncii socialiste, 
maistru minier la I.M. Lu- 
peni : „La succesele obți
nute de mina Lupeni și 
sectorul IV, sector în ca
drul căruia îmi desfășor 
activitatea, un cuvint greu 
de spus l-a avut ajutorul 
primit din partea conduce
rii superioare de partid, a 
combinatului minier în 
ceea ce privește asigurarea 
unei dotări cu utilaje de 
mare randament, care 
ne-au condus la îndeplini
rea productivității muncii 
planificate în cărbune în 
proporție de 110 la sută". In 
cuvîntul său, Petre Cons
tantin, evidenția rolul im
portant care le revine mi
nerilor șefi de brigadă și 
de schimb, maiștrilor mi
nieri, în organizarea muncii 
la fronturile de lucru, în 
respectarea cu strictețe a 
normelor de protecție a 
muncii. După o critică as
pră a ritmului lent în 
care se introduce mica 
mecanizare la fronturile de 
lucru din subteran, și mai 
ales acolo unde există com
plexe de tăiere și susți-

nere mecanizată, Petre 
Constantin afirma : „în mo
mentul de față minerii Lu
peni uîui dispun de 
condițiile necesare 
zării sarcinilor de 
stabilite atît pentru
mestrul IV al acestui 
cît si pentru întregul 
1982".

CAROL SCDRETER, 
rectorul I.M.
„Creșterile preconizate pen
tru anul 1982 la toți indica
torii, au deplin temei la 
I.M. Uricani. Am reali
zat pe nouă luni, peste 
prevederi, 1400 tone de 
cărbune cocsificabil 
1000 ml Ia lucrările 
pregătiri. Creșterea 
dului de mecanizare 
prezintă principala pîrghie 
de acțiune în ceea ce 
ne-am propus, pornind de 
la experiența acumulată în 
acest an în exploatarea u- 
tilajelor de mare comple
xitate și înalt randament 
pentru abataje. De mare 
interes pentru 1982 este 
să grăbim, cu ajutorul 
C.M.V.J.. achiziționarea de 
noi complexe pentru 
simi mari de strate, 
gătirea proprie în 
sens fiind efectuată 
pregătirea tehnico-materi- 
ală și a forței de muncă, 
prin atenția acordată mî- 
nuirii, reviziilor și întreți
nerii utilajelor existente, 
disciplinei și autocontrolu
lui în respectarea tehnolo
giilor și regulilor de pro
tecția muncii".

IONEL CAilAjN, pre
ședintele c.e.m., I.C.M.M. 
Petroșani : ~
și montorii 
noastre sînt puternic im
plicați în asigurarea vii
toarelor capacități de ex
tracție ale minelor. Reali
zările din acest an nu sînt 
satisfăcătoare în acest do
meniu. Pentru îmbunătăți
rea stării de lucruri se im
pune aplicarea de măsuri, 
în comun cu beneficiarii, 
pentru pregătirea din timp 
a documentațiilor, pentru 
tipizarea obiectivelor mini
ere și îmbunătățirea condi
țiilor de aprovizionare ma
terială, în paralel cu pre- , 
gătirea forței de muncă în 
meserii deficitare".

gro- 
pre- 

acest
prin

NICOLAE V1LCEA, di
rectorul I.P.C.V.J.: „Pre
paratorii sînt permanent 
preocupați de îmbunătăți
rea calității cărbunelui li
vrat, de creșterea cantită
ților de cărbune pentru 
cocs necesar economiei na
ționale. S-au aplicat nume
roase măsuri interne în

Adeziunea deplină manifestată dc par- 
ticipanții la adunarea generală a repre- 
zentapților oamenilor muncii din cadrul 
C.M.V.J. țață de prevederile dc plan 
stabilite pentru anul 1982, cel de-al doi
lea an al actualului cincinal este încă 
o dovadă a puternicului atașament al 
minerilor la întreaga politică economică 
a partidului și statului nostru. Prin an
gajamentele luate de a nu precupeți nici 
un efort pentru crearea tuturor condi
țiilor necesare îndeplinirii ritmice și in
tegrale a sarcinilor de plan stabilite Ia 
toți indicatorii economico-financiari, mi
nerii Văii Jiului și-au exprimat dragos
tea lor nețărmurită pentru conducăto
rul înțelept al destinului țării. Partidul 
Comunist Român.

Puninil la temelia realizărilor viitoare 
rezultatele obținute in cele două luni 
trecute din acest an, colectivelor de oa
meni ai muncii din întreprinderile mi
niere ale municipiului nostru le revin 
sarcini importante în ceea ce privește 
îmbunătățirea calității muncii lor, cali
tate care trebuie să se regăsească în 
rodul muncii minerilor — cărbunele — 
în actul conducerii, în fiecare acțiune 
pe care o întreprind, aceasta fiind una 
dintre cele mai importante căi spre 
sporirea eficienței întregii activități e- 
conomice și politice.

Așa cum evidențiau o bună parte din 
participanții la dezbateri o resursă încă 
insuficient valorificată și asupra căreia 
trebuie să-și îndrepte atenția atît or
ganele de conducere colectivă, dar și 
organizațiile de partid, sindicat și U.T.C., 
celelalte organizații de masă și obștești, 
este folosirea eficientă a timpului de lu
cru și creșterea rolului maistrului ca

ac- 
in

tu-

om politic și conducător economic, 
xcinplu de conștiinciozitate și de pregă
tire profesională.

O altă sarcină de o deosebită însem
nătate pentru desfășurarea normală a 
procesului de producție o constituie creș
terea rolului competenței profesionale a 
autorității și exigenței șefilor de brigadă 
în ceea ce privește organizarea muncii 
la fronturile de lucru, întărirea disci
plinei în cadrul formațiilor pe care le 
conduc, în soluționarea operativă a 
problemelor care se ivesc in timpul 
tivității și care, bineînțeles, cad 
competența acestora.

Pentru îndeplinirea cu succes a
turor acestor sarcini trebuie să acțio
neze cu hotărîre fiecare om al muncii, 
în frunte cu organele de conducere co
lectivă ale unităților economice, sub în
drumarea și controlul permanent al or
ganizațiilor de partid care trebuie să-și 
exercite cu mai multa fermitate rolul 
de conducător ai întregii activități- eco
nomice și social», politico-educative 
cadrul întreprinderilor respective.

Aprobmd activitatea desfășurata 
cifrele de plan prezentate, minerii 
Jiului s-au angajat plenar 
mvoiliza exemplar pentru a da țării cît 
mai mult cărbune energetic și cocsifica
bil. de tot mai bună calitate.

Dintre cei care au 
discuții amintim și pe 
Bîrțaa, Viorel Sir ca, 
și Vergilă Stănescu.

că se

di n

și
Văii
vor

mai participat Ia 
loan larga» Ileana 
Marian Angclescu
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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.
fUrmare din pao. l> 

ulei ș; grăsimi. cartofi, le
giune și fructe, cantitățile 
prevăzute în pian asigură 
toate condițiile pentru o 

bună aprovizionare a popu
lației. atit in trimestrul 
IV ai anului in curs cit 
și în prima parte a anu
lui 1982. pînă la noua re
coil;

Com telul Politic Execu-, 
tiv a subliniat că recentele 
măsuri adoptate prin De
cretele Consiliului de Stat 
sini menite să asigure o 
aproi izionare bună și 
stabilă a populației, satis
facerea cerințelor raționale 
de consum, in conformitate 
cu principiile eticii și echi
tății socialiste, și, totoda
tă, să ducă ia înlăturarea 
tuturor formelor de risipă, 
a tendințelor de supraapro- 
vizionare, stocare și spe
culă. a degradării sub 
orice formă a produselor 
agroalimentare. Măsurile 
prevăzute pentru a se a- 
cigura un consum de 180 
de kr: cereale pe locuitor, 
superior celui realizat in 
anul Î980, au drept scop 
realizarea unei aproviiio- 
nări permanente a cetățe
nilor m localitățile in care 
domiciliază sau își au lo
cul de muncă, a populației 
din zonele de deal și mun
te, să întărească autocondu- 
cerea și autoaproviziona- 
rea teritorială.

Pentru a se asigura, in 
urm torii ani, o bună bază 
pentru aprovizionarea popu
lației, Comitetul Poli
tic Executiv a hotărît să se 
treacă in toate localitățile 
la elaborarea de programe 
concrete de creștere a pro
ducției agricole, vegetale și 
animale, atit pentru satis
facerea nevoilor proprii de 
consum, cît și pentru creș
terea contribuției lor la 
aprovizionarea generală a 
populației.

în ce privește aprovizio
narea cu piine, făină și 
mălai. Comitetul Politic 
Executiv a atras atenția 
comitetelor județene de 

Tpartid, consiliilor populare, 

organelor comerciale de a 
lua toate măsurile pentru 
a asigura producerea și 
desfacerea ritmică a piinii, 
făinii, mălaiului, altor pro
duse de panificație, în toa
te municipiile, orașele și 
celelalte localități. Pornind 
de la consumul mediu sta
bilit, trebuie să se asigure 
întregii populații, oameni
lor muncii consumul nece
sar pentru ei și familiile 
lor, acționindu-se, totoda
tă. împotriva oricăror for
me de risipă și de folosire 
a piinii pentru furajarea 
animalelor. De asemenea, 
distribuirea piinii în can
tine trebuie să se facă în 
așa fel incit să se asigure 
necesarul de consum, și, în 
același timp, să se înlă
ture risipa și aruncarea u- 
nor mari cantități de piine. 

în localitățile rurale, 
unde nu există in prezent 
brutării, pînă la crearea a- 
cestora. pîinea și produsele 
de panificație vor fi asigu
rate de la brutăriile din 
localitățile învecinate, iar 
comunele care se înveci
nează cu orașele se vor a- 
proviziona în continuare 
din aceste localități.

în mod deosebit trebuie 
să se acorde atenție diver
sificării producției de piine 
și produse de panificație, 
realizării de sortimente va
riate, care să permită cetă
țenilor cumpărarea produ
selor in cantități raționale, 
în raport cu ncVoile reale 
de consum. De asemenea, 
in alimentația publică tre- 
biiie să se ia măsuri de 
diversificare a sortimente
lor de mîncăruri, a meni
urilor, punindu-sc un ac
cent mai mare pe folosi
rea legumelor și a pastelor 
făinoase.

Comitetul Politic Execu
tiv a hotărît elaborarea ți
nui program de alimenta
ție rațională, care să ducă 
la creșterea ponderii căr
nii și produselor de carne 
în alimentația populației, 
reducindu-se totodată con
sumul de făinoase, pornin- 
du-se de la experiența și 
tendințele existente pe 

plan internațional privind 
realizarea unei alimentații 
raționale, științific funda
mentate.

Comitetul Politic Execu
tiv a analizat, de aseme
nea, modul de îndeplinire 
a prevederilor planului na
țional unic de dezvoltare 
econoinico-socială pe pri
mele nouă luni ale anului 
1981. 'Apreciindu-se rezul
tatele bune obținute s-a 
subliniat, totodată, necesi
tatea ca ministerele și or
ganele centrale, comitetele 
județene de partid, să ia 
toate măsurile necesare 
pentru recuperarea rămî- 
nerilor în urmă și înde
plinirea integrală a planu
lui pe 1981. în acest sens, 
s-a indicat să se acționeze 
operativ pentru asigurarea 
unei mai ,bune aprovizio
nări tehnico-materiale- a 
tuturor întreprinderilor, ur- 
mărindu-se în continuare 
reducerea consumurilor de 
materii prime și materiale, 
valorificarea lor superioa
ră și cu maximum de ran
dament. în • activitatea de 
investiții trebuie să se ac
ționeze permanent pentru 
perfecționarea organizării 
muncii pe șantiere, pentru 
întărirea disciplinei în ac
tivitatea de construcții, în 
vederea intrării cît mai 
repede in producție a obi
ectivelor economice prevă
zute, îndeosebi a celor pla
nificate pentru acest an.

O sarcină esențială o 
reprezintă îndeplinirea pla
nului de export. în acest 
scop Comitetul Politic E- 
xecutiv a cerut ministere
lor să ia toate măsurile 
pentru soluționarea opera
tivă în centrale și între
prinderi a tuturor proble
melor de care depinde re
alizarea obligațiilor con
tractuale în cele mai bune 
condiții și îndeplinirea in
tegrală a planului de ex
port.

Comitetul Politic Execu
tiv și-a exprimat convin
gerea că oamenii muncii 
din toate ramurile econo
miei naționale vor acționa 
în continuare, cu liotărire 

și abnegație, pentru asigu
rarea îndeplinirii integrale 
a obiectivelor planului pe 
acest an, contribuind ast
fel la creșterea continuă a 
potențialului economic al 
patriei, la ridicarea, pe a- 
ceastă bază, a nivelului de 
trai al întregului popor.

în cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat o informare cu 
privire Ia vizita ofici
ală de prietenie pe 
care a efectuaLo in 
țara noastră, în perioada 
24—27 septembrie, colone
lul Moammer El Geddafi, 
conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie al 
Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste,

Aprobînd în unanimitate 
documentele și înțelegerile 
convenite cu prilejul vizi
tei, Comitetul Politic Exe
cutiv a stabilit măsuri pen
tru realizarea, în bune con- 
dițiuni, a obiectivelor de 
colaborare și cooperare 
prevăzute, pentru dezvol
tarea și aprofundarea con
tinuă a relațiilor romăno- 
libiene, potrivit dorinței și 
aspirațiilor ambelor țări și 
popoare.

Tovarășul Ni c o 1 a e 
Ceaușescu a informat. de 
asemenea, despre vizita o- 
ficială pe care a făcut-o 
în România, în perioada 
18—20 octombrie, doamna 
Indira Gandhi, primul mi
nistru al Republicii India.

Aprobînd in unanimitate 
înțelegerile convenite cu 
prilejul dialogului româno- 
indian la nivel inalt. Co
mitetul Politic Executiv a 
stabilit -măsuri pentru în
făptuirea hotărîrilor adop
tate, pentru amplificarea 
și aprofundarea colaborării 
multilaterale dintre Româ
nia și India, pentru întări-, 
rea prieteniei dintre cele 
două popoare.

©
Comitetul Politic Execu

tiv a rezolvat, de asemenea, 
uncie probleme curente ale 
activității de partid și de 
stat.

I
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Ca atomii măr
eați; Republica : Fiul cel 
mare ; Lhiirea: Bărbații 
nu plîng niciodată.

PETRILA: Micuța floa
re Hua,

LONEA : Secretul ca
se tofonului.

ANINOASA : Micuța
Mo, I—II.

VULCAN — Luccafă-. 
rul : S.O.S. Titanic; Mun
citoresc : O să tiu cu
minte, bunicule.

LUPENI — Cultural : 
în spatele ușii de sticlă ; 
Muncitoresc : Pe urmele 
tigrului.

URIC ANI : Căldura.

17,35

18,00
18,50
19,00
19,25

20,10

20,20

21,45

22,00

IV |
Telex.
Teleșeoală, 
Actualitatea muzi- . 
cală.
Mult e dulce și ' 
frumoasă limba ce-o t 
vorbim.
Omiri și sănătatea 
1001 de seri.
Telejurnal.
Actualitatea econo- I 
mică.
„Frumoasă țară, dul- j 
ce Românie".
Teatru TV; Integra- . 

la Shakespeare — j
„Ilenric al V-lea". • 
Oamenii de știință I 
și pacea. '
George Enescu. Rap- t 
sodia I in tălmăcirea I 
coregrafică a bale
tului „Fantasio" I 
din Constanța. 
Telejurnal.22,10

CETAJEiVI l
Contribuiți la valorificarea unor însemna

te resurse economice prin predarea sticlelor și 
borcanelor din gospodăria dv, la schimb, con
tra marfă sau numerar., la toate unitățile co
merțului de stat sau cooperatist care comer
cializează produse alimentare în sticle și bor-, 
cane.

Mica publîcîtaie

încheierea vizitei oficiale în țara noastră 
a primului ministru al indiei, Indira Gandhi

(Urmare din pag l)

Vizita oficială, a ministrului afacerilor externe 
M României în Marea Britanic

Primul ministru al In
diei, doamna Indira Gan
dhi. și-a luat, apoi, rămas 
bun de la persoanele ofi
ciale române venite pe 
aeroport.

Numeroși bucureșteni a- 
flați pe aeroport au ova
ționat cu însuflețire pe 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe primul mi
nistru Indira Gandhi, ex- 
primîndu-și satisfacția față 

cite intre cele două țări, 
evoluția lor ascendentă, în
deosebi după vizita de stat 
în Marea Britanie, din 1978, 
a tovarășului . Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, la invitația re
ginei Elisabeta a Il-a și a 
ducelui de Edinburgh.

A fost exprimată dorința 
reciprocă de a dinamiza și 
extinde relațiile româno- 
britanice pe plan politic, 
economic, tehnico-științific 
și cultural. în context, a 

de rezultatele fructuoase 
ale dialogului la nivel înalt 
româno-indian, care va da 
un nou impuls dezvoltării 
relațiilor de bună colabo
rare dintre România și In
dia pe multiple planuri, în 
folosul popoarelor noastre, 
al cauzei păcii și înțelege
rii internaționale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și doamna Indira 
Gandhi și-au luat, apoi, un 
călduros rămas bun,- strîn- 

fost, subliniată necesitatea 
creșterii și diversificării 
schimburilor comerciale, a 
promovării cooperării din
tre cele două țări, în do
meniile de interes reciproc, 

în cursul întrevederii a 
avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri cu pri
vire la unele probleme in
ternaționale actuale.

O
In cadrul vizitei oficiale 

pe care o efectuează in 
Marea Britanie, tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Re

gîndu-și mina cu deosebită 
prietenie. Premierul indian 
a mulțunțit din nou pre
ședintelui României pentru 
atenția și ospitalitatea de 
care s-a bucurat în țara 
noastră și a transmis cele 
mai bune urări tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șei Elena Ceaușescu și po
porului român.

La ora. 10,00 aeronava cu 
care călătorește șeful gu
vernului indian a decolat.

publicii Socialiste România, 
avut o întîlnire cu Peter 
Rees, ministrul comerțului 
ai Marii Britanii.

Cu acest prilej, au fost 
examinate aspecte ale evo
luției schimburilor comer
ciale, ale extinderii și a- 
dîncirii cooperării econo
mice bilaterale.

O
în cursul aceleiași zile 

au început convorbirile din
tre miniștrii de externe ai 
României, Ștefan Andrei, 
și Marii Britanii, lordul 
Carrington.

VIND de la dpmiciliu 
struguri negri. Măruță 
Constantin, comuna" Schela 
Gorj. (935)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Viza 
Goghiu Nicolae, eliberată 
de I.M. Lupeni. Se declară 
nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Toții 
Gheorghe, eliberată de 
I.M. Lupeni. Se declară nu
lă. (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Arde
lean Livia, eliberată de 
B.A.T. Petroșani. Se decla
ră nulă. (936)

PIERDUT chei autotu
rism și de garaj. Informa
ții telefon 43163, strada Va- 
silc Roaită 7/12. Aducăto
rului recompensă. (937).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rad 
Gustav, eliberată de I.M. 
Paroseni. Se declară nulă. 
(940)'

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mitu- 
lesc Margareta.' eliberată 
de I.M. Lupeni. Se declară 
nulă. (941)

ANUNȚURI

ELISABETA soție, Andrei și loan fiii amintesc 
că se împlinește un an de cînd cel ce a fost soț și 
tată bun și drag

DAN ANDREI

a rămas doar o amintire. Nu-1 vom uita niciodată. 
(934) * *

Președintele Nicolae 
Ceaușesdu și primul minis
tru indica Gandhi au sosit 
împreună la aeroporț.

Garda militară aliniată 
pe aeroport a prezentat o- 
norul.

Șeful statului român și 
premierul indian, după ce 
au salutat drapelul de stat 
al României, au trecut în 
revistă garda de onoare.
*11 ■ ■ ■ > a ■ ■ ■ u ■■ ■  ........... •

LONDRA 20 (Agerpres). 
— Primul ministru al Marii 
Britanii, Margaret That
cher, l-a primit, la 20 oc
tombrie, pe tovarășul Ște
fan Andrei, ministrul afa
cerilor externe al Republi
cii Socialiste România, a- 
flat in vizită oficială la 
Londra, la invitația secre
tarului de stat pentru afa
cerile externe, lordul Car
rington.

în cadrul întrevederii au 
fost evocate cu satisfacție 
bunele raporturi de priete
nie și colaborare statorni

AMINTIM celor care l-au cunoscut că "se împli
nesc șase luni de la decesul iubitului nostru sc>ț, lată, 
bunic și socru

COSTEA TRAIAN
Nu-1 vom uita niciodată. (939)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Some- 
șan Augustin, eliberată de 
I.M. Lupeni. Se declară nu
lă. (942)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Simi- 
dreanu Ecaterina, elibera
tă de Fabrica de mobilă Li- 
vezeni. Se leclară nulă
(944)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Drilea 
Ion. eliberată de I.M. Băr- 
băteni. . leclară nulă.
(945)

PIERDUT legitimație de, 
serviciu pe numele Plai 
Corneliu, eliberată de 1. M. 
Lonea. Se declară nulă.
(946)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Jefla 
Ion. eliberată de Institutul 
de mine Petroșani. Se de
clară nuia. (947)

CAUT femeie îngrijire 
copil 2 ani și 6 luni intre 
orele 6—16 ia domiciliul 
meu. Informații după ora 
16 in strada Aviatorilor 
bloc 54 ap. 81 scara 6 etaj 
3 Petroșani. (938)

DE FAMILIE
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