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Plenara Consiliului Național 
ai Frontului Democrației 

și Unității Socialiste

ANUL XXXVII, NR. 9088 MIERCURI, 25 NOIEMBRIE 1981

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, președin
tele Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, marți 
după-amiază au avut loc 
lucrările Plenarei Consiliu-

lui Național al Frontului 
Democrației și Unității 
Socialiste.

Pe ordinea de zi a ple
narei au figurat următoa
rele probleme :

1. Proiectul Planului na
țional unic de dezvoltare 
economico-socială pe anul 
1982 ;

2. Proiectul Planului d< 
dezvoltare a agriculturii 
și industriei alimentare pe 
anul 1982 ;

3. Programul privind au- 
toconducerea și autoapro- 
vizionarea teritorială pen
tru asigurarea populației

(Continuare in pag. a l-a)

TRIMESTRUL IV
■ ETAPA DE VÎRF PENTRU ÎNDEPLINIREA CU 

BUNE REZULTATE A SARCINILOR ANUALE 
B REPETIȚIE GENERALA IN VEDEREA DEMA

RĂRII CU SUCCES A PREVEDERILOR PE 1982
Materializarea acestor idei consti

tuie in etapa actuală pentru colecti
vele din economia Văii Jiului, preo
cupări prioritare. Publicăm in acest 
cadru un ciclu de materiale care a-

nalizează stadiul aplicării măsurilor 
tehnico-organizatorice și politico-e
ducative menite să asigure înfăptu
irea acestor deziderate.

\ZI, I.U.M. PETROȘANI
Ing. IOSIF KELEMEN, directorul întreprinderii :

„PREGĂTIM EXEMPLAR
PRODUCȚIA ANULUI 1982“

Crearea condițiilor op
time pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor 
de plan pe anul viitor 
impune din pai'tea colec
tivului nostru eforturi de
osebite. Comitetul de 
partid, conducerea uzi
nei acordă, încă de pe a- 
cum. o atenție deosebită 
realizării producției fizi
ce la sortimentele plani
ficate, cît și a producției 
nete. în acest scop acțio
năm pentru îmbunătăți
rea calității utilajelor, a- 
similate. In toate secțiile

uzinei s-au 
măsuri de 
nică corespunzătoare 
fabricației de utilaje 
cesare și piese de schimb. 
Pornind de la solicitările 
beneficiarilor noștri, ma
nifestate cu prilejul dese
lor întîlniri de lucru sau 
schimburi dc 
cu minerii, 
zinei 
lucrează la pregătirea 
nologică a utilajelor 
licitate în anul 1982. 
ferindu-mă la acest

luat și se iau 
pregătire teh-

a 
ne-

experiență 
colectivul u- 

noastre în prezent 
teh- 

so- 
Re- 
1U-

cru trebuie să spun, de 
pildă, că transportorul 
TR-2 va fi echipat cu ste
le de acționare executate 
prin matrițare și nu prin 
turnare cum se execută 
în momentul actual. A- 
poi, complexul tip SMA-1 
va fi confecționat într-o 
nouă variantă SMA-1M. 
Modificările făcute aces
tui tip de utilaj constau 
în rigiclizarea tălpilor, în-

l'ununtiare tn oac o %~a
j

Plenara Comitetului Central
Marți a avut loc în Ca

pitală Plenara Comitetului 
Central al Organizației De
mocrației și Unității So
cialiste.

Pe ordinea de zi a Ple
narei au fost înscrise ur
mătoarele probleme :

1. Proiectul Planului na
țional unic de dezvoltare 
economico-socială pe anul 
1982 ;

2. Proiectul Planului de 
dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentare pe a- 
nul 1982 ;

3. Programul privind au- 
toeonducerea și autqapro- 
vizionarea teritorială pen
tru asigurarea populației 
cu produse agricole, ani
male și vegetale, pe peri
oada 1982—1985 ;

4. Raportul privind ac-

Plenara Consiliului

tivitatea politică, organiza
torică și educativă desfă
șurată de organizațiile de
mocrației si unității socia
liste.

La dezbateri an luat cu- 
vîntul un mare număr de 
vorbitori de cele mai di
ferite profesii.

Plenara a adoptat în 
unanimitate documentele 
înscrise pe ordinea de zi 
a dezbaterilor.

Național
al Oamenilor Muncii

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, ’președin
tele Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, s-au 
încheiat, marți, lucrările 
plenarei Consiliului Na-

țional al Oamenilor Mun
cii.

Secretarul general al 
partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolac 
Ceaușescu, a fost întîmpi- 
nat, la sosire în sală, cu 
sentimente de profundă 
dragoste și stimă, partici- 
panții scandînd cu căldură

„Ceaușescu — P.C.R. !"‘
In prima parte a ședin

ței s-au reluat discuțiile 
în plen asupra probleme
lor . înscrise pe ordinea 
de zi.

Au luat cuvîntul nume
roși vorbitori.

(Continuare în pag. a 4-a)

.1 Cărbune 
pesta pian

Colectivul sectorului 
I de la l.M. Lupeni, 
dornij să încheie și lu
na noiembrie cu rezul
tate cît mai bune, conti
nuă șirul succeselor in 
muncă. în ziua de 23 
noiembrie, toate cele 5 
brigăzi ale sectorului 
și-au îndeplinit și de
pășit planul de produc
ție. La nivelul sectoru
lui, planul zilei a fost 
depășit cu 47 de tone. 
Cele mai bune rezultate 
le-a obținut brigada de 
frontaliști condusă de 
Ștefan Chelmu. De la 
începutul lunii, sectorul 
a acumulat un . plus, de 
236 de tone, iar de la 
începutul anului 6100 
tone de cărbune. (A.M.)

Brigadierul
Borșa de la sectorul 
al minei 
de ortacii
1, fruntași 
ieșirea din
Foto : Șt.

Traian
V

Vulcan alături 
din schimbul 
ai minei, la 
șut.
NE.MECSEK

I. M. Urioani

Industriei Alimentare, Silviculturii
Gospodăririi ApelorSi

La București, s-au în
cheiat. marți, lucrările Ple
narei Consiliului Național 
al Agriculturii. Industriei 
Alimentare. Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor.

Pe marginea documente
lor înscrise pe ordinea de

zi a actualdi plenare a 
Consiliului au luat cuvîn
tul un marc număr de 
Vorbitori.

Ultima parte a lucrări
lor Plenarei Consiliului 
Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Gospodăririi

Apelor Sra desfășurat în 
prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Hărnicie minerească

Pe 
un

I

Minerii de la Paroșeni, cu producția suplimentară 
realizată în*ziua de 23 noiembrie (475 de tone de căr
bune) au înregistrat un plus de 1348 de tone la ex
tracția de cărbune de la începutul lunii, după cum 
ne-a informat tovarășul director Emeric Covaci, 
frontul hărniciei minerești, sectorul 1 realizează 
plus de 850 de tone, iar sectorul II un plus de 500 de 

tone de cărbune de la începutul lunii. Cele mai mari 
productivități au fost obținute în abatajele dotate cu 
complexe mecanizate conduse de Titu Teacenco, care 
în medie realizează 14,2 tone pe post și Gavrilă Mes- 
zaros cu 14,5 tone pe post. în ziua amintită ambele 
formații obțin vîrfuri de 24 de tone de cărbune pe 
post și, respectiv, 22 tone de cărbune pe post. Randa
mente sporite au fost realizate și de formațiile, con
duse de Farcas Fazekaș, loan Sorescu și Gheorghc 
Dineu.

Este necesară folosirea
Pentru creșterea produc

ției de cărbune, necesitate 
vitală a economiei naționa. 
le, și la Uricani au fost 
luate măsuri de mecaniza
re a principalelor lucrări 
miniere.' în urma unui 
program de mecanizare sta
bilit în 1977 și revăzut în 
1980 au fost achiziționate 
complexe Anecanizate de 
mare capacitate. Iată ce ne 
spunea directorul minei, 
ing. Carol Schreter : „Pro
ducția extrasă cu aceste 
complexe în anii 1979—1980

MtOOUCTtf tt ••fOO'iSȚțytTÂȚT

se ridica pînă la 10 la su
tă, iar în anul 1981, prin 
introducerea noului com
plex, de mare productivi
tate, producția extrasă cu 
aceste complexe mecani
zate a crescut la 35—40 la 
sută. In anul 1982, prin in
troducerea a încă unui com
plex de a< elași fel, se pre-

vede o creștere a produc
ției de pînă la 60 la sută. 
Datorită fronturilor de lu
cru scurte — panourile fi
ind limitate de faliile de
care sînt încadrate și de
multe ori ncputînd să 
jungă la exploatarea
nourilor pînă la capăt' din

se a-
pa-

(Cantinuare in ^ag. a 4 al

Camerei legislativet
a consiliilor populare

Camera legislativă a 
consiliilor populare, convo
cată în temeiul articolului 
14 din Legea nr. 5 /1973, 
s-a întrunit marți, 2-1 no
iembrie, la București, pen- 

analiza realizarea

planului pe anul 1981 în 
profil teritorial și pentru 
a dezbate proiectele unor 
importante acte normative 
menite să asigure, pe mai 
departe, dezvoltarea eco
nomico-socială in ritm sus-

ținut a țării în cel de al 
doilea an al actualului cin
cinal.

In conformitate cu regu
lamentul de funcționare al

(Continuare în pag. a 4-a)

insuflețitâ și vibrantă adeziune la strălucita 
inițiativă de pace a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
a României socialiste

NU înarmărilor nucleare ! 
DA păcii și colaborării 1 

Argumantul convingariior noastre

microfall ilor
utilaje nu au fost fo
ia întreaga lor capa- 

în prezent

cauza 
ceste 
losite 
citate". In prezent mina 
Uricani are în dotare șase 
complexe mecanizate, a că
ror valoare se ridică la 
peste 100 de milioane lei. 
Amortismentele plătite de 
întreprindere pentru aceste 
utilaje se ridică lună de 
lună la aproape 2 500 000

Gheorghe BOȚEA

(Continuare tn pag. a 2-a)

Apelul Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te, chemările adresate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru realizarea dezar
mării și salvgardarea păcii, 
pentru triumful ideilor lu
minoase nle progresului și 
civilizației umane au stîr- 
nit un amplu ecou național 
si internațional. Acest ecou 
constituie cea mai deplină 
confirmare a justeței poli
ticii externe a partidului 
și statului nostru, orientată 
cu consecvență spre cola
borare și înțelegere între 
state .și popoare, spre solu
ționarea conflictelor pe cale 
politică și asigurarea unui 
climat internațional care 
să îngăduie fiecărei națiuni 
să se dezvolte liber și in
dependent.

In orașul Vulcan supor
tul'atitudinii de totală
deziune la aceste idei îl 
constituie tocmai dezvol
tarea înregistrată în anii

construcției socialiste. Ce 
poate fi mai semnificativ 
decît transformarea radi
cală a fostei comune, de 
circa 6000. locuitori, în ora
șul de astăzi cu un ridicat 
grad de urbanizare, cu un 
potențial economic in con
tinuă creștere ? Aceste rea
lizări sînt rodul construc
ției socialiste și, prin pris
ma lor, fiecare locuitor al 
Vulcanului înțelege că nu
mai pe fondul unei vieți 
pașnice colectivitatea poate 
înainta pe treptele progre
sului spre împlinirea aspi
rațiilor sale de bunăstare 
și fericire.

Iubitor de pace, poporul 
nostru se ridică cu vehe-

a-

Vasile RUSU, 
secretar al Comitetului 

orășenesc Vulcan al I’.C.R., 
președintele Consiliului 

orășenesc al F.D.U.S.

,C'»n<i<>ua>e tn pag. a 8-<x)
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De la tribuna adunării generale 

PROPUNERI CONCRETE PENTRU 
REDRESAREA SECTORULUI

NU înarmărilor nucleare I 
DA păcii și colaborării I

Precedind dezbaterile, 
intervențiile comuniștilor 
în adunarea generală a 
organizației de bază nr. 
4 de la I.M .Dîlja, „mo
mentul economic*- a creat 
o fructuoasă bază de dis
cuții. Bilanțul economic 
înfățișat și problemele cu 
care se confruntă colec
tivul au constituit o reală 
invitație la gîndire co
munistă, la discuții com
bative, constructive. Re
zultatele activității pro
ductive nesatisfăcătoare, 
sub posibilități, oglin
dite de cifrele de bilanț 

— o rămînere sub plan 
de 10 000 tone de cărbune 
pe zece luni — prezenta
te în adunare, precum și 
nerealizarea planului de 
către brigăzi, defecțiuni
le electromecanice, in
disciplina și alte neajun
suri au fost tot atîtea mo
tive care au ridicat în 
fața biroului organizației 
de bază șl a comuniștilor 
întrebarea : ce veți în
treprinde urgent pentru 
redresarea activității pro
ductive a sectorului ?

Analizînd cu înaltă răs
pundere muncitorească, 
în spirit critic și autocri
tic, neîmplinirile econo
mice și cauzele ce le-au 
generat, făcînd propu
neri concrete pentru eli
minarea neajunsurilor și 
îmbunătățirea activității 
în sector, "comuniștii care 
au luat cuvîntul, au con
turat concis și realist răs
punsul la întrebarea de 
mai sus ce frămîntă co
lectivul sectorului. „Pen
tru a se reduce timpul la 
intrarea și ieșirea din 
schimb, propun prelun

„Pregătim exemplar 
producția anului 1982“
tUrmare din pag. h

tărirea lateralei extensi
bile, creșterea cu 10—15 
la sută a portanței.

Tot în anul 1982 întrea
ga gamă a echipamentu
lui de susținere va fi lăr
gită. Se vor pune în fa
bricație complexele me
canizate tip SMA-P1 și 
SMA-P2. Preocupări si
milare avem și în ceea ce 
privesc combinele de a- 
bataj. Pe lîngă combinele 
CA-1 și CA-2 vom trece 
la asimilarea combinei 
CA-3P, combină ce va fi 
destinată lucrărilor minie. 
re în care se va folosi e- 
chipament de susținere 
mecanizată cu înălțime 
de pînă la 2 m. Totodată 
vom trece la confecționa
rea instalației de perforat 
tip I.M.P.-2, a instalației 
de rambleiat și a căru
ciorului de frînare pen
tru monorai. Paralel cu 
activitatea de confecțio
nare și asimilare, colecti
vul nostru este preocupat 
și de punerea în funcțiu
ne a noi capacități de 
producție și mă refer în 
primul rînd Ia punerea 
în funcțiune a halei de 

girea pînă la puțul orb 
nr. 3 a transportului de 
personal cu troleul. La fel 
descongestionarea gale
riei de la orizontul 440, 
puțul orb 2“ (Ștefan Po
pescu). Toate aceste îmbu
nătățiri propuse nu ur
măresc altceva decît asi
gurarea condițiilor ca a» 
provizionarea locurilor de 
muncă să fie mai opera
tivă, mai apropiată de 
cerințele brigăzilor, ale 
procesului de extracție, 
munca minerilor să se 
desfășoare în deplină si
guranță.

Viața de partid

La rîndul său, Nicolae 
Trifan, a făcut o propu
nere care vizează dina
mizarea cointeresării per
sonalului de la trans
port, sugerînd în acest 
sens ca retribuția acestui 
personal să se facă pe 
schimburi, în funcție de 
cantitatea producției
transportate. Repartizarea 
mai judicioasă a electro- 
lăcătușilor pe schimburi 
și creșterea operativită
ții intervențiilor acestora 
la lichidarea defecțiuni
lor- de la tit!' , precum 
,și îmbunătățirea calității 
reviziilor și reparațiilor, 
reglementarea aprovizio
nării cu piese de schimb, 
creșterea răspunderii în 
muncă a personalului ce 
asigură servirea brigăzi
lor, au fost de asemenea 
probleme ce solicită rezol
varea grabnică în care 

hidraulică — hală la care 
oamenii muncii au luat 
în regie proprie montarea 
utilajelor — și la hala de 
turnătorie. Preocupări în
semnate avem și în ceea 
ce privește modernizarea 
unor fluxuri tehnologice, 
m-aș referi numai la de
bitarea cu fotocelulâ a 
tablelor groase.

In cadrul pregătirii 
bazei materiale a planu
lui pe 1982, multă aten
ție se acordă încheierii 
contractelor economice, 
programelor de sporire a 
productivității muncii, de 
polideservire a mai mul
tor mașini, de calificare 
și perfecționare a între
gului personal murtcitor. 
De asemenea avem in ve
dere diminuarea consu
murilor pe unitatea de 
produs, a valorificării e- 
nergiei și combustibilu
lui. Acestea sînt numai 
câteva din preocupările 
colectivului întreprinde
rii de utilaj minier Pe
troșani, privind pregătirea 
producției anului viitor 

și sporirea contribuției la 
înfăptuirea programului 
de mecanizare a lucrări
lor miniere. 

sens au venit cu propu
neri Constantin Tomes- 
cu și Ion Avrămoiu.

Sectorul se confruntă 
cu fluctuația forței de 
muncă. Zilnic, la pontaj, 
din efectivul de 160 mun
citori, se înregistrează cî- 
te 30 de posturi mai pu
țin, din cauza nemotiva
telor, foilor de boală și a 
altor absențe. Pentru com
pensarea producției ce se 
pierde, prin plasarea in
completă a posturilor în 
cărbune, din cauza absen- 

■țelor, conducerea secto
rului a luat o măsură ce 
a fost supusă dezbaterii 
și aprobării adunării ge
nerale : s-a făcut apel la 
brigadieri — ca membri 
de partid — la ceilalți co
muniști și la toți ortacii 
din brigăzile sectorului 
de a depune un efort în 
plus și a crește producti
vitatea muncii peste co
tele prevăzute în acord. 
Dînd curs acestei cerințe, 
în raport de condițiile 
din abataje, brigăzile con
duse de Gheorghe Matei, 
Iuliu Ungvari și Constan
tin Tomescu, trebuie să 
realizeze un salt în pro
ductivitatea muncii. Sînt 
idei, căutări, propuneri 
prin care comuniștii or
ganizației de partid au 
transformat adunarea ge
nerală într-o reală tribu
nă de la care și-au ex
primat opțiunile, au ales 
modalitățile practice de 
redresare grabnică a ac
tivității sectorului IV, în 
vederea creșterii produc
ției de cărbune.

I. BRĂDEANU

Grija pentru sănăta
tea minerilor manifesta
tă Je statul nostru este 
grăitor reliefată și de 
moderna secție de re
cuperare a Spitalului 
municipal Petroșani, da
tă nu demult in folo
sință.

Este necesară folosirea integrală a complexelor
lU'tnare din gao l

lei, dar dintre aceste capa
cități nu se află în pro
ducție, decît unul singur 
cu toate că și celelalte 5 
complexe mecanizate au a- 
vut pzrioade mai scurte 
sau mai lungi de funcțio
nare. în perioada scurtă 
(ti—14 luni) in care au fost 
folosite nu au ajuns să a- 
tingă productivitățile pla
nificate, deși acestea nu 
erau prea ridicate, oscilîncl 
între 4,6 și 7,8 tone pe 
post. De pildă, un complex 
mecanizat care a fost achi
ziționat cu 8 271 605 lei și 
pentru care se plătește un 
amortisment lunar de pes
te 172 000 de lei, a lucrat 
în front 14 luni și avea o 
pi-oductivitate planificată 
de 4,6 tone/post dar a rea
lizat 3,4 tone/post și o pro

Argumentul convingerilor noastre
'Urmare din pag. I) 

mentă împotriva politicii 
de înarmare iar glasul na
țiunii noastre se face tot 
mai puternic auzit datori
tă strălucitei activități po
litice desfășurată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
promotor neobosit și apă
rător înflăcărat al ideilor 
de pace și progres, de în
țelegere și colaborare între 

ducție de 69 089 tone, față 
de 105 200 de tone cil a 
avut planificată. Acum este 
scos de la front și păstrat... 
ca rezervă tehnică (?!). Un 
altul, a cărui valoare se 
ridică _de asemenea la 
peste 8 m;lioane lei și pen
tru care se plătesc sume 
mpri pentru amortizare, a 
lucrat in front numai... șa
se luni în anul 1979 cu o 
productivitate destul de 
mică, 4,17 tone pe post, du- 
jSă- care a fost scos din 
front și este planificat să 
fie reintrodus in trimestrul 
III al anului 1982, Pînă a- 
tunci însă mina plătește a- 
mortismente.

Celelalte trei complexe, 
a căror valoare se ridică 
la peste 36 de milioane de 
lei, au fost scoase din aba
taje în cursul anului 1980. 
La unul dintre acestea se 

state, militant consecvent 
pentru instaurarea unei noi 
ordini politice și economice 
în întreaga lume.

Convinși de justețea poli
ticii noastre externe, de u- 
manismul ei. susținem cu 
tărie principiile acestei po
litici, întrutotul corespun
zătoare năzuințelor noastre, 
idealurilor de pace și pro
gres ale întregului nostru 
popor.

lucrează cu o echipă ser
vice de la l.R.I.U.M.P. pen
tru reparațiile capitale, re
parații care au început de 
mult, dar care încă nu sînt 
terminale. Celelalte două, 
au fost scoase din mină și 
„depozitate" iîngă atelie
rul mecanic. Trebuiau să 
fie reparate pină la 31 de
cembrie 1981. Nu știm cit 
de mari sînt reparațiile 
care urmează să se facă la 
aceste complexe mecani
zate, dar oricum... de abia 
au început.

Conducerea întreprinde
rii a întocmit un raport 
către C.M.V.J. Petroșani de 
redistribuire a acestor trei 
complexe. Dar acestea mai 
întîi trebuie reparate și 
după aceea redistribuite. 
Suma plătită de mina Uri- 
cani, ca amortisment pen
tru cele 3 complexe meca

Peniru pace
Aduc cu mine florile să-.și 

pună 
pe o petală boabele de rouă 
să simți prin seve-o

lume ce vrea pace 
și își revoltă gîndul 
de-a opri bătaia 
acelor inimi care

nu vor să fie pace. 
Aduc cu mine pruncii și 

zîmbetele lor 
la ceas de veghe, aripi 

bâtinde, 
să simți cum primenirea 

din ochi li se desface 
și te îmbie gîndul 
de-a prelungi bătaia 
acelor inimi care 

trăiesc doar pentru pace. 
Aduc cu mine munca, 

istoria și visul 
de a avea o lume zva cum 

ne-y. i dorit 
să simți cum omenirea 

un cald șuvoi se face 
ce ia cu el de-a valma 
tot armamentul lumii 
sădindu-ne în suflet 

cuvîntul unic — PACE

Mircea ANDRAȘ 

nizate de cînd au fost 
scoase din producție se ri
dică la peste 10 milioane 
lei, iar producția care ar fi 
putut să fie extrasă cu ele 
(în aceeași perioadă) se ri
dică la aproape 500 000 de 
tone. Ceea ce nu-este deloc 
puțin.

In concluzie, față de si
tuația complexelor meca
nizate de la mina Uricani, 
există încă mari' rezerve, 
nevalorificate îndeajuns, 
de introducere și exploata
re a acestora la parametrii 
proiectați. Pentru că, ra
portul de 1 la 5 care re
flectă folosirea complexe
lor din dotarea I.M. Uri
cani este edificator și de
termină o concluzie clară 
— la această mină preocu
parea pentru utilizarea 
complexelor există... în ra
port de 1 la 5.

‘ © NOI OFICII POȘTA-
■ LE. Ieri, în prezența re- 
• prezentanților consiliilor I populare, beneficiarului și 

constructorilor, au fost fi- 
Ixate amplasamentele ofi

ciilor poștale din orașele 
Lupeni și Petrila. Noul o- 

[ ficiu P.T.T.R. din Lupeni 
I se va construi în strada

Viitorului, iar cel din Pe- 
I trila în • strada Republicii.

© ACȚIUNI CU CAR
TEA. La punctul de docu
mentare și informare de la 
I.M. Uricani a avut loc o 
prezentare bibliografică eu 
tema „Cartea de minerit în 
sprijinul producției". O ac
țiune similară s-a desfășu
rat ieri și la Fabrica de 
mobilă din Petrila, lucră
torilor de aici prezentîn- 
du-li-se ■ cartea tehnică 
„Curbarea și muierea lem
nului". Mîine, minerilor de 
la I.M. Livezeni, la intra
rea în schimbul II, li se va 
prezenta, în sala de apel,- 
noua lucrare apărută în E-

ditura tehnică sub titlul 
„Săparea cu combina și 
mecanizarea susținerii ga
leriilor de mină". Acțiuni
le se înscriu în cadrul ma
nifestărilor prilejuite de 
„Săp,tămîna cărții tehnico- 
științifice".

© PARTICIPARE. Doi 
elevi — Petru Nistor și Da
niel Munteanu — de la 
Liceul industrial din Vul
can voi- participa Ia con
cursul „Cercetarea științifi
că", organizat ele Comite
tul județean Hunedoara 
al U.T.C. Urmînd să fie

prezentată la concurs cu 
machetă, lucrarea .cu tema 
„Alimentator cu tensiune 
stabilizată și protecție la 
scurtcircuit 1—24 V/l' A“ 
are o reală aplicabilitate 
practică în producție.

© CURS. Luni s-a des
chis la Casa de cultură Pe
troșani un nou curs de 
limbă franceză pe care-1 
frecventează un însemnat 
număr de lucrători din co
merț. Cunoașterea de către 
aceștia a unei limbi străi
ne le este de real folos în 
activitate.

© ÎNSCRIERI. Tot la 
Casa de cultură din Petro
șani funcționează cursul 

. de radio. Cei tare doresc 
să-l urmeze pentru a-și în
suși cunoștințele privind 
depanarea radio mai au 
posibilitatea să se înscrie 
pînă la data de 5 decem
brie. Pînă la aceeași dată 
se mai fac înscrieri și la 
cursul de limba franceză. 
Cererile de înscriere se 
primesc la secretariatul ca
sei de cultură.

® PENTRU TINERI. Co
mitetul U.T.C. al prepara-

ției Lupeni, consecvent în 
eforturile permanente de a
crea mijloace variate de 
destindere pentru tineri, 
organizează în perioada 27
—30 noiembrie, o nouă ex
cursie cu autocarul pe ruta 
Lupeni — Hațeg — Sibiu 
— Păltiniș — Rîmnicu Vîl- 
cea — Tg. Jiu — Lupeni.

Rubrică realizată de 
Iosif BĂLAN I
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Realizarea sarcinilor la extracția de cărbune impune cu necesitate
INTEGRAREA FERMĂ ÎN EXIGENTELE”

PROTECȚIEI MfJNCH
co- 

in
Și 

ins-

terilor care conduc și 
ordonează activitatea 
transport, a maiștrilor 
supraveghetorilor, să 
truiască mai bine persona
lul muncitor, să-l urmăreas
că nemijlocit, sancționin- 
du-l disciplinar pentru ori
ce abateri, pentru a evito 
producerea de evenimente 
nedorite — accidentări sau 
avarii tehnice.

Accidentele pe traseele 
de transport continuă să 
ocupe o însemnată ponde
re- în totalul evenimentelor 
de protecția muncii Care au 
Ioc in subteran. In acest 
important domeniu al pro
cesului de extracție — al 
cărui specific este acela 
că regulile trebuie să fie 
cunoscute și respectate de 
toți cei ce intră și își des
fășoară activitatea in sub
teran — este angrenată for
ța de muncă ce posedă o 
pregătire profesională si
tuată in două extreme : pe 
de o parte, muncitorii cu 
experiență din posturile che
ie ale transportului pe ori
zontală și verticală, și, pe 
de alta, tineri încadrați, 
mut tori in formare care 
își însușesc abia acum exi
gențele activității în mină. 
Datele confirmă că oceștia 
sînt primii predispuși să în
calce normele de protecția 
muncii, fie prin faptul 
nu 
na 
că 
la 
te 
crează. Nu sint de neglijat 
nici abaterile personalului 
deja format, care, din ruti
nă sau, mai ales, din nea
tenție nesocotesc regulile 
binecunoscute de protecția 
muncii. Tocmai de aceea 
se impune din oartea fac-

■ ....... ...................

că 
sînt obișnuiți cu discipli- 
fermă statornicită, fie 

instruirea lor nu se află 
cota cerințelor deosebi- 
qle mediului in care lu-

CU
Inspectorul obștesc 

proiecția muncii 
prezență activă 
sectorul de transport

1
s) iu

i purtată cu pre- 
comitetului de 

II ie Diacon u, e-

gru- 
sec-

a 
ins- 
pro-

de

Discuția 
ședințele 
sindicat, 1 
vidențiazâ o activitate bună 
a inspectorilor obștești cu 
protecția muncii din 
pele sindicale de la 
toarele de producție.

Nu aceeași exigență 
fost manifestată și de 
pectorii obștești eu 
tecția muncii de la sectorul 
de transport, sector în care 
s-au produs multe acciden
te. De la data alegerii nu 
au mai fost întrebați 
„sănătate". Nici nu se știe 
la nivelul comitetului 
sindicat și nici la nivelul 
compartimentului de pro
tecție a muncii numele a- 
cestor oameni. Cu ajutorul 
maistrului principal Mar
cel I’înzaru de la sectorul 
de transport am reținut că 
pe schimbul său acționea
ză bine, sesizînd orice aba
tere de la normele de pro
tecție a muncii — supra
veghetorul loan Arvat care 

- are sarcina aceasta în ca
drul biroului grupei sindi
cale. Fapt concret, ins
pectorul obștesc cu protec
ția muncii loan Arvat a ve
nit cu propunerea de a se 
realiza un mijloc de co
municare prin semnaliza
re optică la puțul IV ori
zontul 480, intre mecanicul 
care ia vagonetele pline 
cu cărbune și cel care for
mează trenurile în rampa 
puțului, înlăturînd posibi
litățile de accidentare a 
muncitorilor".

„Faptul c-ă pe schimbul 
tovarășului Marcel Pînza- 
ru nu s-a înregistrat nici 
un accident, ne relata Ni
colae Dumitraș, locțiitorul 
șefului de sector se dato-

de

Ordine și 
disciplina

Normele de tehnica se
curității in ce privește ca
litatea traseelor și a utila
jelor de transport sînt, de 
asemenea, clare. Se consta
tă însă - iar la unele mi
ne aceasta constituie și u- 
na din frinele mari in des
fășurarea ritmică a extrac
ției — că există numeroase 
galerii din subteran ale că
ror gabarite sînt ingustote, 
în care presiunea acționea
ză in voie fără a fi luate 
din timp măsurile de repro
filare și întreținere necesa
re. iar altele în care depo
zitarea de materiale lem
noase, de subansambluri

rează 
tă la 
a muncitorilor de către cei 
însărcinați cu aceasta 
și întăririi disciplinei 
respectarea 
de lucru. Nu neglijăm sesi
zările acestor inspectori cu 
protecția muncii (care, de 
fapt, se reduce la numele 
celui amintit — n.n.) fi- 
indu-ne de un real ajutor".

Din păcate, în cele trei 
schimburi sînt accidente 
datorate nerespectării ins
trucțiunilor de lucru asu
pra cărora nici inspectorii 
cu protecția muncii nu in
sistă. Bunăoară, datorită 
unei nesăbuite glume făcu
te de muncitorul Brăniș- 
teanu a fost accidentat me
canicul Nicolae Vicoveanu 
fiind scos din procesul de 
producție 35 de zile. Sau, 
un—sfîrșit trist prin ampu
tarea unei mîini, l-a avut 
accidentarea muncitorului 
necalificat Gheorghe Cioc 
căruia i-a fost prinsă mina 
intre rolă și bandă la ca
pul de întoarcere din lipsa 
apărătorii cit și a neres- 
pectăru instrucțiunilor de 
lucru de către acesta. Că, 
ulterior au fost sancționați 
Alexandru Bușcan, șeful 
sectorului, maiștrii luliu 
Neagu, Marin Soreanu ^și 
Alexandru Urzică în con
tinuare rămîne suferința o- 
mului și scoaterea acestuia 
din circuitul productiv. Ia
tă un serios motiv asupra 
căruia trebuie să reflecte 
mai irfult comitetul sindi
catului în creșterea res
ponsabilității inspectorilor 
obștești cu protecția mun
cii și la sectorul de trans
port al I.M. Vulcan.

Teodor ARVINTE 

ale utilajelor scoase din 
sau pe cale de a fi introdu
se in fronturi productive re
prezintă un permanent pe
ricol pentru circulația per
sonalului. La toate minele, 
conducerile tehnice au in
clus recondiționarea aces
tor trasee în preliminarele 
de lucrări ale anului viitor. 
Dar, unele din ele au fost 
incluse și în programe de 
măsuri vechi, fără însă ca 
materializarea lor să aibă 
loc. Nu există, practic, aba
teri constatate ca fiind ur
marea indisciplinei și nea
tenției, care să nu fi avut 
loc și pe fondul unor nere
guli de tehnica securității, 
lată, așadar, un domeniu 
în care se cer măsuri mai 
energice, chiar la nivelul 
conducerilor colective ale 
întreprinderilor, continuind 
cu șefii și adjuncții șefilor 
de sectoare productive și 
de transport, a maiștrilor 
principali care au in sarci
nă amenajarea traseelor și 
supravegherea personalu
lui care efectuează aprovi
zionarea materială a fron
turilor. Transportul subte
ran trebuie, și poate să de
vină în condițiile respectării 
normelor stabilite un dome
niu în care securitatea mun
cii și a oamenilor să 
asigurate în totalitate.

exigenței manifesta- 
instruirea periodică

cît 
in 

instrucțiunilor

Ing. Anton HOFFMAN

„buclă", care destinzîndu-se îl accidentea- 
ambele mîini. Un accident soldat cu inva- 
accident care'se putea — și trebuia! — 
loc. Dacă vagonetarul Ion Flore era mai 

„dacă" nu este însă nicăieri

Măsuri aspre dar binevenite pentru 
preîntîmpinarea accidentelor

Pentru prevenirea acci
dentelor pe fluxul de trans
port cu benzi. Io mina Li- 
vezeni, conducerea între
prinderii împreună cu bi
roul de protecție a muncii 
au întreprins o serie de mă
suri concrete : capetele de 
acționare și de întoarcere 
a benzilor au fost încadra

ți 
de 
din

I 
I
I
I

I

te în plasă de sîrmă ; 
fost realizat un sistem 
decuplare a benzilor 
orice punct. Cei care încal
că normele de protecție a 
muncii sint popularizați la 
gazeta de perete și prin 
stația de radioamplificare și, 
totodată, sint sancționați. 
Pentru supravegherea ben
zilor și pentru curățirea căr
bunelui care code la punc
tele de deversare, sint pre
văzute posturi fixe de su
praveghere care urmăresc, 
totodată, să nu șe circule 
pe bandă. Cu toate aceste 
măsuri de prevenire mai

susținerilor 
ajuns Ia co- 
radio a com- 
tăiere meca-

Tehnica modernă 
mecanizare și automati
zare a pătruns in toate 
sectoarele industriei mi
niere din țara noastră. 
După realizarea auto
matizării complete a 
fluxurilor de transport, 
mecanizării 
miniere s-a 
manila prin 
binelor de 
nizată a cărbunelui. în 
imagine stația centrală 
de comandă și urmărire 
centralizată a fluxului 
de transport continuu 
dotată și cu cameră de 
televiziune de la stația 
benzii 20 din subteranul 
minei Paroșeni.
l oto : St. NEMECSEK

sint cițiva (puțini la număr) 
care încalcă normele de 
protecție a muncii. Intre 
cei core au încălcat aceste 
norme și au fost găsiți cir- 
culînd pe benzi ii amintim 
pe electricienii Floreo Po- 
norică și Gheorghe Căplo- 
iu de la sectorul III, loan 
Bicsok de la sectorul trans
port și Florea Maticiuc, va
gonetar la sectorul I. Toți 
aceștia au fost amendați și 
popularizați la gazeta sati
rică a minei și la stația de 
radioamplificare.

Cu cîteva zile in urmă, 
moi exact în noaptea de 20 
noiembrie (ora 4,20), ma- 
nipulanții Victor Andone 
și Viorel Căpraru au încăl
cat normele de protecție a 
muncii, btocînd butonul de 
avarie de la banda 3, ori
zontul 400. Nesupraveghind 
punctul de deversare a 
transportorului TR-3 pe a- 
ceastă bandă și necurățind 
la timp cărbunele căzut,

IN V I Z O R
LOCOMOTIVA.......VITREGA'*-

Mecanicul Petrică Udrea, lucrează pe lOcomo-iva 
Diesel nr. 15 la orizontul 535 al minei Paroșeni. Nor
mal ar fi să o îngrijească așa cum se cuvine. Dar se 
pare că pentru el noțiunea de a îngriji este... prea 
abstractă. Mai precis, în perioada 6—10 noiembrie, a 
fost surprins cu locomotiva circulînd fără dotare 
P.S.I., cu apă insuficientă în bazin, fapte contrare 
normelor de protecția muncii. „Dacă-i bal, bal să fie!" 
— și-o fi zis el și a pus „capac" neglijențelor, pără
sind locomotiva aflată in stare de funcționare ! 
abatere și mai gravă, deci. După amenda primită 
babil meditează : cine 
locomotiva ?!

UITUCILOR LI
La întreprinderile 

plasează, spre și de la locurile de muncă, cu colivia 
sînt stabilite măsuri de protecția muncii privind trans
portul de personal : dotarea corespunzătoare a coliviei 
cu uși de siguranță, o anumită greutate admisă, sem
nale anume stabilite și altele. Bineînțeles ele trebuiesc 
respectate întocmai. Dar mai sînt și excepții nedo
rite. Ne-o demonstrează semnaliștii Constantin Necio- 
iu, Aurel Bratima, Mihai Savlovsehi (I.M. Paroșeni) 
și Alexandru Grigorescu (I.M. Loncâ), care în cursul 
lunii noiembrie aiț fost depistați de către o echipă de ! 
control a serviciului protecția muncii din cadrul . 
C.M.V.J.. efectuînd transport de personal fără respec- , 
tarea reglementărilor sus amintite. Și în cazul lor au i 
avut loc atenționări... bănești, care probabil le vor 
tăia „pofta" de a mai veni în conflict cu normele de 
protecția muncii.
SOMNUL ATENȚIEI, ZĂMISLEȘTE... ACCIDENTE

De aceSt lucru s-â convins zilele trecute și vago
netarul Ion Flore de la I.M. Aninoasa. Lucrînd în ga
leria goalelor, puțul Sud, orizontul IX, cel în cauză a- 
vea de tras cu troliul un tren de goale. La un moment 
dat — neurmărind derularea cablului — el este sur
prins de o 
ză grav la 
liditate, un 
să nu aibă 
atent. Daca... Acest etern 
încadrat în dicționarul normelor de protecție a mun- 
<‘ii si, ca atare, el nu folosește la nimic, decît ca o 
eventuală' și... banală scuză ! Scuza însă nu mai fo
losește nici ea la nimic si nici ntț întoarce timpul îna
poi. T>e acest lucru trebuie să fie conștient și I.F., și. 
mai ales, cei care ar fi „tentați' să-i urmeze exemplul I

LT. ALEXANDRU

banda s-a oprit, dar buto
nul de avarie fiind blocat, 
stația de acționare s-a în- 
vîrtit în continuare pine cind 
s-a aprins covorul de cau
ciuc, inur.dmd cu fum ga
leria de bază și abatajul 
frontal din capătul galeriei. 
Pentru încălcarea acestor 
norme de protecție a mun
cii, cei doi au fost trans
ferați, disciplinar, la supra
față, la depozitul de mate
riale și li s-o întocmit dosar 
pentru trimitere în judeca
tă. Pentru nerespectarea 
normelor de protecție a 
muncii s-au mai făcut vino- 
vați și maistrul minier Du
mitru Tivdă, maistrul 
tromecanic Nicolae 
sing. Emeric Sebesy și 
tricianul llie Bălănescu 
au fost amendați. Măsuri 
aspre, dar binevenite pentru 
preîntîmpinarea accidente- 
lof de muncă.

elec- 
Pleș, 
elec- 
care

Gheorghe BOȚEA

e oare vitregit, mecanicul

O 
pre
sau

S-A... „ADUS AMINTE" 
miniere unde oamenii se de-

Mineri !I
I
I
I
I

oprirea 
bandă 
făcută

Pornirea și 
transportoarelor cu 
de cauciuc trebuie 
numai de către personalul 
însărcinat cu supraveghe
rea acestor instalații.

ESTE 1N INTERESUL

dumneavoastră și al

FAMILIILOR SA RES-

I
5
I
I

PECTAȚI ÎNTOCMAI RE

GULILE STABILITE ÎN

TRANSPORT!

I
I

.1

Pagină realizată

la cererea C.M.V.J.
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Plenara Consiliului Național 
al Frontului Democrației 

și Unității Socialiste
(Urmare din pag. 1) 

cu produse agricole, ani
male și vegetale, pe peri
oada 1982—1985 ;

4. Raport privind acti
vitatea Fronbului Demo
crației și Unității Socia
liste ;

5. Probleme organizato
rice.

Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii

■i ’inure din pag. 1)

i nlicipanții la dezba
teri în plen și pe secțiuni 
și-au exprimat totala ade
ziune la documentele a- 
flate pe ordinea de zi, a- 
preciind că acestea consti
tuie o expresie elocventă 
a preocupării constante a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii, pentru dezvoltarea 
dinamică și echilibrată a 
economiei naționale, pen
tru creșterea neîncetată a 
eficienței economice și ri
dicarea continuă a nive
lului de trai.

După încheierea dezba

Plenara Consiliului Național a! Agriculturii, 
Industriei Alimentare,Silviculturii și Gospodăririi Apelor

(Urmare din pag. 1)

Plenara a hotărît să a- 
dreseze o chemare tuturor 
unităților din agricultura 
țării noastre, tuturor lo
cuitorilor satelor pentru 
îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce le revin pen
tru anul 1982.

Totodată, plenara a ho

Ședința Camerei legislative a consiliilor popolare

Pe marginea punctelor 
înscrise la ordinea de zi 
au luat cuvîntul numeroși 
tovarăși.

In conformitate cu Sta
tutul F.D.U.S. și ținînd 
seama de schimbările ca
re au avut loc în conduce
rile unor organiza ții corn 
ponente ale F.D.U.S. și 
consilii teritoriale. Plenara 

terilor generale, plenara a 
adoptat. în unanimitate, 
următoarele documente 
înscrise pe ordinea de zi : 

Proiectul Planului Na
țional unic de dezvoltare 
economico-socială a Româ
niei pe anul 1982 ; Pro
gramul privind autocondu- 
cerea și autoaprovizionarea 
teritorială pentru asigura
rea populației cu produse 
agricole, animale și vege
tale pe perioada 1982— 
1985 ; Programul privind 
aprovizionarea populației 
pe trimestrul IV 1931 și 
semestrul I 1982 ; Proiec
tul Legii cu privire la or
ganizarea și conduțerea u- 
nităților socialiste de stat, 
precum și la funcționarea 

tărît să adreseze unități
lor componente ale Consi
liului, întregii țărănimi din 
țara noastră, un Apel de 
însuflețită adeziune la no-' 
ua și valoroasa inițiativă 
de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Primit cu vii și îndelun
gate aplauze, a luat cu

a cooptat noi membi i în 
Consiliul Național și în 
Biroul Executiv al F.D.U.S

In încheiere, plenara a 
adoptat în unanimitate do
cumentele supuse dezba
terii.

In aplauzele puternice, 
entuziaste, ale participan- 
ților la Plenară a luat cu- 
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

acestora pe baza autocon- 
ducerii muncitorești și au- 
togestiunii economico-fi- 
nanciare ; Proiectul Legii 
privind Congresul consilii
lor oamenilor muncii. Con
siliul Național al Oameni
lor Muncii, conferințele 
consiliilor oamenilor mun
cii și consiliile județene ale 
oamenilor muncii din in
dustrie, construcții, trans
porturi, circulația mărfu
rilor și finanțe.

Plenara a adoptat, de 
asemenea, Hotărîrea Con
siliului Național al Oame
nilor Muncii din industrie, 
construcții, transporturi, 
circulația mărfurilor și 
finanțe și Apelul adresat 

vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului a fost 
urmărită cu deosebită a- 
tenție de participanții la 
Plenară și subliniată cu 
repetate aplauze, cei pre
zent! manifestîndu-și ho
tărîrea de a acționa cu 
toată, fermitatea pentru

Cuvîntarea a fost urmă
rită cu deosebită atenție 
și vie satisfacție. fiind 
subliniată cu puternice și 
entuziaste aplauze.

Plenara s-a încheiat prin 
intonarea imnului Frontu
lui Democrației si Unității 
Socialiste ,.E scris pe tri
color unire11.

de Consiliul Național al 
Oamenilor Muncii din Re
publica Socialistă Româ
nia clasei muncitoare, tu
turor oamenilor muncii din 
țara noastră, forțelor iubi
toare de pace, popoarelor 
din întreaga lume pentru 
acțiuni unite consacrate 
păcii «si dezarmării.

In încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceausescu.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului a fost 
urmărită cu deosebit inte
res. cu vie satisfacție si 
deplină aprobare, fiind 
subliniată. în repetate . rân
duri. cu puternice și înde
lungi aplauze.

transpunerea în viață a 
marilor sarcini ce revin 
agriculturii, pentru a-și a- 
duce întreaga contribuție 
la măsurile stabilite de 
conducerea partidului și 
statului de ridicare a ni
velului de trai, material 
și spiritual, al întregului 
popor.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Clinele ; Re
publica : Fetița și calul; 
Unirea : Tinerețea tată
lui meu.

PETRI LA : Strada Ha-
novra.

LONE A : Un șerif ex
traterestru.

ANINOASA : împușcă
turi la poliția secretă.

VULCAN — Luceafă
rul : Cîinele ; Muncito

resc : Cursă furtunoasă.
LUPENI — Cultural :

Polițist sau delincvent; 
Muncitoresc : Zbor înalt.

UR1CANI : Fiica adop
tivă.

TV

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
17,00 Tragerea pronoex- 

pres.
17,10 Actualitatea mu

zicală.
18,00 Atenție la neaten

ție 1
18,20 Handbal masculin 

(ITofeul „Carpați") : 
România — Franța 
(repriza a II-a). 
Transmisiune direc
tă de la Tîrgu-Mu- 
reș.

Tipografia Petroșani
%

cu sediul în -strada Nicolae Bălcescu nr. 2 
încadrează urgent (temporar)

— fochiști pentru centrala termică. 
Retribuirea conform legislației în vigoare.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Udrea 
Ionel, eliberată de I.M. 
Paroseni. O declar nulă. 
(1172)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Buz- 
gău Alexandru, eliberată

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,30 Actualitatea eco

nomică.
19.50 Universul femeilor.
20,20 Telecinemateca. Ci

clul „Ecranizări du
pă opere literare*. 
„Cu dragoste mă 
întorc la voi*. Pre
mieră pe țară.

22,05 Telejurnal.

RADIO
11,00 Buletin de știri. 

11,05 Microfonul pionie
rilor. 12.00 Buletin de 
știri. 12,05 Din comoara 
folclorului nostru. 12.20 
Orizont științific. 12,40 
Cîntcce de Nicolae Cos- 
tin si Zaharia Popescu. 
13.00 De la 1 la 3. 15,00 
Clubul invitaților. 16,00 
Radiojurnal. 16,15 Pro
gram de cîntece. 1G.25 
Coordonate economice.
16.40 Canțonete. 16,55
Sfatul medicului. 17,00
Buletin de știri. 17,05
Program muzical. 17,30
Melodii populare. 17,45
Program de cîntece.
18,00 Orele serii. 20.00 
Litera și spiritul legii.
20.20 Concertul rapp'* ’.- 
lor. 20,45 Cadențe soil «e. 
21,00 Buletin de știri.
21,30 Consemnări. 22.00 
O zi într-o oră. 23.00 Bi
juterii muzicale. 23.30 — 
5,00 Non stop muzical.

de I.M. Petrila. O decjar 
nulă. (1176)

CAUT urgent femeie în
grijire copil 1 an la do
miciliul meu. Informații 
telefon 41109 între orele 
19—21. (1175)

ANUNȚURI DE FAMILIE

(Urmare din pag. 1)

Camerei legislative a fost 
ales, pentru o perioadă de 
un an, noul birou.

Camera legislativă a a- 
doptat următoarea ordine 
de zi:

1. Raportul Comitetului 
pentru Problemele consi
liilor Populare cu privire 
la realizarea de către con
siliile populare în anul 1981 
a planului de dezvoltare 
economico-socială în profil 
teritorial, pregătirea pla
nului și bugetului local pe 
anul 1982. întărirea auto- 
conducerii și autoaprovizio- 
nării în unitățile adminis- 
trativ-teritoriale.

2. Proiectul de lege pen
tru adoptarea Planului na
țional unic de dezvoltare 
economico-socială a Re
publicii Socialiste Româ
nia pe anul 1982.

3. Proiectul de lege pen
tru adoptarea Planului de 
dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentare pe 
anul 1982.

4. Proiectul de lege pen
tru adoptarea Bugetului 
de stat pe anul 1932.

5. Programul privind au- 
toconducerea și autoapro
vizionarea teritorială pen
tru asigurarea populației 
cu produse agricole, vege
tale și animale- în perioa

da 1982—1985. Programul 
privind aprovizionarea 
populației cu produse a- 
groalimentare și bunuri in
dustriale de consum pe 
trimestrul IV 1981 și se
mestrul I 1982.

6. Proiectul de lege pri
vind impozitele și taxele 
locale.

7. Proiectul de lege pri
vind obligația activiștilor 
de partid, de stat și ai or
ganizațiilor de masă și 
obștești, a cadrelor din 
conducerea unităților so
cialiste. a specialiștilor din 
agricultură și a medicilor 
de a locui în localitățile 
în care își desfășoară ac
tivitatea.

In continuarea lucrări
lor. tovarășul Ludovic Fa- 
zekaș a prezentat Rapor
tul înscris la primul punct 
pe ordinea de zi.

Pe marginea raportului 
au urmat dezbateri.

în continuare au fost 
prezentate proiectele de 
legi.

în cadrul dezbaterilor pe 
marginea proiectelor de 
legi au luat cuvîntul un 
mare număr de tovarăși, 

în încheierea lucrărilor. 
Camera legislativă a con 
siliilor populare a adop
tat hotărîri prin care au 
fost aprobate proiectele de 
legi înscrise Ia ordinea 
de zi.

SE împlinesc doi ani de cînd s-a stins fulgerător 
din viață acela care a fost un adevărat soț și iubitor 
părinte

BURLEC ION MARIN.
Soția Marioara și fiica sa Codruța îi vor păstra 

neștearsă amintirea. (1165)

CU adin. ă durere anunțăm împlinirea a 6 luni de 
la dispariția scumpei noastre mamă și bunică 

BELBAS HERMINA.
Timpul nu va șterge niciodată amintirea ei. (1166)

Astăz

Vizita oficială a ministrului afacerilor externe 
al României iu Franța

OptimGe de finală în „Cupa U.E.F.A/6

PARIS 24 — Trimisul
Agerpres, Gheorghe Sprin- 
țeroiu, transmite: La 24 
noiembrie, președintele Re
publicii Franceze, Francois 
Mitterrand, l-a primit la 
Palatul Elysee pe minis
trul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, care 
se află în vizită oficială 

la Paris, la invitația mi
nistrului relațiilor externe 
al Republicii Franceze. 
Claude Cheysson.

Cu acest prilej a avut loc 
un schimb de mesaje în
tre președintele Republicii 
Socialiste România și pre
ședintele Republicii Fran
ceze. Din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. . a 

fost adresată președintelui 
Francois Mitterrand invi
tația de a efectua o vizită 
oficială de prietenie în 
România. în cursul anului 
1982.

în cadrul convorbirii s-a 
exprimat dorința de dez
voltare a relațiilor tradi
ționale de prietenie și co
laborare dintre România și 

Franța, în interesul celor 
două popoare, al păcii, 
destinderii și respectului 
independenței naționale 
în Europa și în lume.

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

Astă-seară, la lumina re
flectoarelor stadionului 
central din orașul suedez 
Goteborg, cu începere de 
la ora 20,00 (ora Bucureș- 
tiului), într-un meci tur 
contînd pentru optimile de 
finală ale „Cupei UEFA*. 
echipa de fotbal I.F.K. Go
teborg primește replica for
mației Dinamo București, 
în vederea acestei partide, 
Dinamo a deplasat un lot 
de 17 jucători, în frunte 
cu Moraru, Dinu, Stănes- 

cu, Țălnar, Agustin și Du- 
du Georgescu. Din echipa 
gazdă nu vor lipsi cunos- 
cuții internaționali Hyson, 
frații Tord. Nilsson, golge- 
terul campionatului, Fre- 
derikssen și Holmgren. Jo
cul retur va avea loc la 9 
decembrie la București.

Posturile noastre de ra
dio vor transmite, cu în
cepere din jurul orei 20,00 
pe programul 1 desfășura
rea partidei.

(Agerpres)
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