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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, marți, 15 decembrie, 
a avut loc ședința Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.

în vederea îndeplinirii obiectivelor sta
bilite de Congresul al XII-lea al partidu
lui, a sarcinilor ce decurg din înfăptuirea 
in țara noastră a noii revoluții agrare. 
Comitetul Politie Executiv a examinat și 
stabilit o seric de măsuri pivind stimula
rea unităților agricole socialiste și a ce
lorlalți producători in creșterea producției 
la hectar si sporirea livrărilor la fondul 
de stat prin acordarea de prime peste pre
țurile de bază pentru livrarea produselor 
vegetale la fondul de stat, de furaje și 
de sămință.

Primle se vor acorda, începînd cu anul 
1982. pe tona de produs livrat la toate 
produsele vegetale și vor fi diferențiate 
în funcție de cantitățile de produse ce se 
vor livra la hectar.

S-a subliniat că măsurile adoptate aco
peră in întregime cheltuielile, elimină ne- 
concordanțele între costurile de produc
ție și de livrare, asigurind, totodată, creș
terea rentabilității și sporirea substan
țială a veniturilor, constituind un impor
tant mijloc de stimulare pentru toți cei 
ce lucrează în agricultură.

în acest sens, Comitetul Politic Execu
tiv a adoptat o hotărire care se dă publi
cității.

în continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat noi măsuri de îmbunătățire 
a activității de mecanizare a agriculturii, 
care urmăresc asigurarea tuturor condiți-

ilor pentru executarea lucrărilor agricole 
in perioadele optime, cu respectarea tu
turor normelor tehnologice, folosirea mai 
bună a parcului de tractoare și mașini a- 
gricole, reducerea costurilor de producție.

S-a hotărît ca secțiile și formațiile de 
mecanizare, organizate la unitățile agri
cole de stat și cooperatiste să funcțione
ze cu dublă subordonare. Personalul mun
citor din secțiile și formațiile de mecani
zare organizate la unitățile agricole de 
stat va fi integrat în activitatea unităților 
respective, încadrat și retribuit de aces
tea. Personalul muncitor din aceste secții 
și formațiile de lucru din cooperative vor 
fi integrate in activitatea cooperativelor a- 
gricole de producție ca membri coopera
tori și retribuiți de stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii, menținindu-și în 
continuare calitatea de personal muncitor, 
cu toate drepturile ce decurg din aceasta. 
S-a hotărît ca în zonele 
să se organizeze stațiuni 
rea agriculturii, care să 
rea lucrărilor specifice 
acționînd în vederea 
torilor, a creșterii producției agricole. Au 
fost stabilite, totodată, sarcinile ce revin 
stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii 
și unităților agricole in vederea realizării 
la timp și de calitate a lucrărilor agricole 
mecanizate, potrivit normelor tehnologice, 
a întreținerii și reparării în cele mai bune 
condiții a tractoarelor și mașinilor agri
cole. pentru realizarea integrală a planu
lui de producție agricolă.
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necooperativizate 
pentru mecaniza- 
asigure executa- 
acestor terenuri, 

sprijinirii producă-

iCtntinuare tn pag. a 4 al

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

cîj privire ia aplicarea de noi măsuri de stimulare 
a producătorilor agricoli care livrează cereale, plante tehnice, 

cartofi, legume, fructe și struguri la fondul de stat, 
furaje sau de semințeoe

In conformitate cu obiec
tivele Programului parti

dului de făurire a societății 
socialiste multilateral dez
voltate pornind de la pre
vederile planului național 
unic de dezvoltare a agri
culturii in 1982 și ale pro
gramului privind autocon- 
ducerea și autoaproviziona. 
rea teritorială pentru 
gurarea populației cu 
duse agricole, animale 
vegetale, elaborate din 
țiativa și 
nemijlocită a
Nicolae C-aușescu, secretar 
general ai P.C.R., președin
tele Republicii Socialiste 
România, legiferate la re
centa sesiune a Marii A-

asi- 
pro- 

și 
ini- 

sub conducerea 
tovarășu'ui

dunări Naționale, Comite
tul Politic Executiv stabi
lește un ansamblu de mă
suri în șederea stimulării 
unităților agricole socia
liste și a gospodăriilor 
populației in direcția spori
rii producției la hectar și, 
pe această bază, a livrări
lor Ia fondul de stat.

Comitetul Politic Execu
tiv al C.C.
nește de la principiul 
bază al economiei 
naționale privind 
rea și reașezarea 
lor în raport cu schimbări-

care au loc in procesul 
de producție, în cheltuieli
le materiale și de muncă.

ni P.C.R. por
ție 

noastre 
corela- 

p rețuri-

în prețurile mondiale, pre
cum și in concordanță cu 
creșterea veniturilor popu
lației, cu ridicarea genera
lă a nivelului de trai gene
ral al poporului.

în cadrul acțiunii orga
nizate pe întreaga economie 
in anul 1981, de corelare 
și actualizare a prețurilor 
in toate domeniile produc
ției materiale, de așezare a 
acestora pe principii eco
nomice, este necesar ca și 
în domeniile contractării 
și achizițiilor de la produ
cătorii din agricultură, să

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

naliz.eaza stadiu] aplicării măsurilor 
tehnico-organizatorice și politico-e
ducative menite să asigure înfăptu
irea acestor deziderate.

AZI, I. M. L I V E Z E N I

Ing. IOAN CIUNGAN, directorul întreprinderii :

Condiții pentru realizarea sarcinilor
viitoare la producția fizică de cărbune,

în
Planul minei pe acest an, 

prevăzut prin studiile teh- 
nico-economice nu a fost 
modificat, deși mina s-a 
confruntat cu serioase greu
tăți. Prin restructurări luna
re, nerealizările au fost 
„împinse" in ultimul tri
mestru, respectiv luna de
cembrie, cind sarcinile de
pășesc cu mult potențialul 
tehnic și de forță de mun
că de care dispunem.

Nu reușim, deci, să ne 
realizăm sarcinile anuale la 
producția fizică de cărbu
ne, deși între lunile martie 
și octombrie a.c. producția 

o 
la 

lu- 
cu

medie zilnică realizată 
sporit cu aproape 50 
sută. Precizăm că am 
crat și lucrăm numai 
circa 70 la sută din efecti
vul de muncă necesar. In 
schimb, am realizat și de
pășit pe 11 luni randamen
tele planificate în subteran, 
în cărbune și în abataj.
Realizăm, de asemenea, 
peste 1000 metri liniari

<______

deplină securitate
plus față de planul la lu
crările de pregătire și de
pășim planul lucrărilor mi
niere de investiții pentru 
deschiderea de noi capaci
tăți de producție.

Aceste din urmă realizări, 
ca și măsurile tehnico-or
ganizatorice pe care le ma
terializăm în această lună 
constituie bune premise 
pentru realizarea sarcinilor 
anului 1932. Executăm mu
tarea unui complex mecani
zat din panoul I in panoul 2 
al stratului 13: noul abetaj 
va intra in funcțiune la sfirși- 
tul lunii decembrie. în stra
tul 5, blocul 6A, introdu
cem un nou complex de tip 
SMA-2, programat să intre 
in funcțiune la 15 ianuarie 
1982. Continuăm să extin
dem exploatarea prin teh
nologii moderne în tot 
cursul trimestrului I al aiu
lui viitor, cind vom introdu
ce alte două complexe noi 
in strofele 12 si 5. La sfîr- 

trimestrului I vom lu

mo
și 

cu

4 
era cu cinci complexe 
canizote de susținere 
tăiere și cu un abataj 
susținere individuală și com
bină. Capacitatea de pro
ducție a minei se va dubla 
astfel, în special pe seama 
creșterii productivității mun
cii în noile abataje meca
nizate — singura cale de a 
realiza producția fizico de 
cărbune cu efective scăzute.

a 
a- 
pe 
DC

Scontăm pe o creștere 
randamentelor medii în 
batoje de la 6,5 tene 
post la 8,5 - 9 tone 
p-'St. La sfirșitul perioadei,
electivele ocupate cu intro
ducerea complexelor vor 
intra în abataje ca forță
de muncă direct producti
vă. Sigur că, în acest con
text, pentru stabilirea for
ței de muncă este necesar 
să primim sprijin pentru 
asigurarea locuințelor. Dez
voltarea în perspectivă — a

Ie

(Continuare in pag. a 4-a)

ADUNARE NAȚIONALĂ ÎȘI REIA LUCRĂRILE ÎN PLENMAREA

Biroul 
patra a 
miercuri.

Marii Adunări Naționale a hotărît ca lucrările în plen ale sesiunii a 
celei de-a opta legislaturi a Marii Adunări Naționale să fie reluate 
23 decembrie 1981. la ora 10.

(Continuare in pag. a 2-a)

asemenea

calitate s-au

1100 kgjpost în plus
la productivitate

bună orga- 
integrală a

con- 
unei 

de 
coc-

tot 
îte 
Fi- 
a-

planul can- 
și in 
Situația 

, ana- 
cărbu

loan Alexandru TATAR

totllSi
. ?

dicatorii de 
realizat doar o dată I Și
atunci doar la cenușă... 
41,7 în iulie, 39,9 (!) în 
august (singurul caz feri
cit), 41.7 în septembrie.

întîrzie
Aminteam în luna sep

tembrie în -analiza făcută 
în privința calității căr
bunelui de la I.M. Vul
can că pentru realizarea 
sarcinilor de 
nei 
anul 
sînt 
sare 
de certă 
ficiență, 
numai 
tității.

de cărbune. Și asta în 
nici... o jumătate de an I 

Chiar dacă s-a încercat 
„liniștirea" noastră prin 
compararea cu cifrele din 
aceleași luni

Una dintre cele 
harnice și omogene bri
găzi din cadrul sectoru
lui IV de Ia I.M. Uricani, 
condusă <le minerul Ion 
Brinzan, in imagine, a- 
lături de ortacii Mihai 
Blaj și Petre Băciu.

plan ale mi. anului rlaubaj

ode ceMuiiuâ mmekcttAca

renunțat la claubajul in
vers ? — nu am primit 
răspuns. Care sînt totuși 
celelate cauze directe ale 
nerealizării indicatorilor ?

(Puțul nou) 
discutăm cu 
lăcătușul Ni- 
colae Bălan, 
cel care co
ordonează .
activitatea

pan tru
1981

nece- 
nwsuri 

e- 
nu 

in
dar 

cel al calității, 
prezentată atunci, 
lizînd calitatea 
nelui pe 4 luni (martie— 
iunie) dovedea că, în ur
ma trecerii la claubajul 
invers (alegerea cărbu
nelui din piatră) rezulta
tele s-au îmbunătățit sim
țitor. In urmă cu cîteva 
zile am poposit din nou 
la mina Vulcan. Ce am 
un.slatat ? In primul rînd 

că in ultimele 5 luni in-

41,3 in octombrie și 42,5 
în noiembrie, iată evolu
ția acestui indicator. Să 
mai adăugam că urnidita. 
tea a fost depășită 
timpul în medie cu 
1,2 puncte pe lună, 
rest , aceste nereal izăii
le indicatorilor de calila- 

s-au 
pla- 
căr- 
lur.i 

pierdut

te s-au văzut și 
„simțit" in rzalizar: a 
nului la producția de 
bune. în ultimele 5 
I.M. Vulcan a | 
din cauza calității neco
respunzătoare 21 647 tone

trecut — e și acesta un fel 
de a face ca... struțul —, 
situația de acum este to
tal nesatisfăcătoare. Creș
terea procentului de ce
nușă in medie pe Iun', cu 
1,4 puncte o dovedește. 
Tocmai de aceea am cău. 
tat să aflăm din discuția 
cu tovarășul Arpad Cri- 
șan. secretarul comitetu
lui de partid și ing. Ro- 
Jica Câmpean, responsa
bilă ?u calitatea, care sint 
cauzele acestei situații.
La întrebarea . de ce s-a Continuare in pag a 2-a;

celor- 5 muncitoare. „Deși, 
la noi se lucrează cu răs
pundere. uneori sin tem 
puși în situația de a nu 
putea face nimic. Vin blo
curi de piatră imense, 
roți dințate, axe stelate, 
stîlpi hidraulici... Dacă 
piesele de fier le reținem, 
piatra se mai strecoară. 
Și asta pentru că în mi-

Printr e mai 
nizare, folosirea 
timpului de lucru și utili
zarea rațională a comple
xului m.canizat din dotare, 

iga.ia condusă de Teodor 
mcalo a reușit să sporeas- 

productivitatea muncii 
plan if.cată în abataj cu 
1100 kg pe post. Această 
productivitate superioară 
prevederilor de plan a 
dus la realizarea 
producții suplimentare 
4600 tone de cărbune

sificabil. I.a obținerea aces
tor rezultate, care rid,că pe 
noi trepte prestigiul mine
rilor mecanizatori, adev; - 
rați mineri tehnicieni ai 
Lupeniului, au contribuit 
în mod deosebit, priceperea 
și competența pruțesională 
a șefului de brigadă serio
zitatea și dăruirea în mun
că de care au dat dovadă 
membrii brigăzii dintre ca
re s-au remarcat minerii 
Florea Munleanu, Ion Chi- 
rilă și Alexandru Nagy.
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Atitudinea tolerantă nu a dus
la îrtâturarea neajunsurilor^ 

ci dimpotrivă
Indeplinireo sarcinilor de 

producție, condiție esenția
lă pentru creșterea nivelu
lui de viață, a făcut obiec
tul unei ample dezbateri 
în cadrul invățămîntului de 
partid al comuniștilor sec
torului II de la mina Lonea. 
După cum era de așteptat, 
minusul înregistrat de co
lectivul sectorului II a cons
tituit motiv de îngrijorare 
pentru comuniștii sectorului.

„Calitatea noastră de co
muniști se verifică prin 
modul cum știm să ne or
ganizăm și să acționăm ho- 
tărît pentru realizarea pla
nului de producție", susți
nea șeful de brigadă Gheor- 
ghe Balica.

„Răspunsul la întrebarea 
pusă de propagandistul 
nostru, ing. Victor Apostu, 
șeful sectorului, cum se ma
nifestă conștiința la mem
bri de partid trebuie să fie: 
îndeplinirea sarcinilor eco
nomice", afirma brigadierul 
loan Baciu.

„Membrii de partid care 
fac absențe nemotivate nu 
au ce căuta în mijlocul 
nostru, pătează calitatea ce
lorlalți", spunea șeful de 
brigadă Gheorghe Chiciuc.

La data de 20 octombrie 
cînd la învățămîntul de 
partid se făceau asemenea 
precizări, brigada condusă 
de comunistul loan Baciu 
avea un minus de 600 tone 
de cărbune față de nivelul 
planificat și a încheiat lu
na cu un plus de 143 de 
tone de cărbune. Brigada

condusă de comunistul 
Gheorghe Balica avea un 
plus de 500 de tone, și a 
mai adăugat încă 113 tone 
de cărbune. Brigada con
dusă de Andrei Antal avea 
un minus de 478 de tone 
de cărbune din care a re
cuperat 203 tone.

Cifrele arătate evidenția
ză modul în care comuniș
tii, au înțeles lecția de la 
învățămîntul de partid, mo
dul în care au acționat 
pentru organizarea mai bu
nă a activității productive, 
folosirea completă a tim
pului de lucru, întreținerea 
corespunzătoare a utilajelor 
în scopul creșterii randa
mentelor în abataje.

Exemplele bune, cu oa
meni de cuvînt, comuniști 
care își onorează exemplar 
sarcinile de plan, angaja
mentele asumate pot conti
nua și cu alții cum or fi 
brigadierul Gheorghe Chi
ciuc care a realizat zece 
metri liniari peste prevede
rile sarcinilor de plan, 
condițiile cind 
sa nu a fost 
nici o absență 
„Putem afirma 
forța necesară 
sarcinilor de producție, spu
nea șeful sectorului, ing. 
Victor Apostu. Dar, din pă
cate sînt și membri de 
partid care nu se situează 
în fruntea maselor". Criti
ca aspră adusă la adresa 
unor membri de partid ca
re fac absențe nemotivate, 
care prin întregul lor corn-

în 
în brigada 
înregistrata 
nemotivatâ. 
câ avem 

realizării

portament nu merită înalta 
cinste de a fi in rindul co
muniștilor a vizat 
lui Cristinel Bejan, cu 
absențe 
Garcea 
șan cu 
cu 3 și 
13 absențe nemotivate, 
xemplele nu se opresc aici. 
Pot fi continuate. Se naște 
însă întrebarea : care este 
efectul discuțiilor individua
le purtate cu membrii de 
partid de către biroul or
ganizației de bază ? Atitu
dinea tolerantă a B.O.B. de 
la sectorul II față de proprii 
săi membri de partid a dus 
la înregistrarea unui mare 
număr de absențe nemoti
vate care s-au reflectat ne
gativ și în activitatea celor
lalți oameni ai muncii. Sec
torul II înregistrează aproa
pe 3000 de absențe nemo
tivate. Jumătate din minu
sul la producția de cărbune, 
înregistrat de sector, se da
torează absențelor nemoti
vate.

lată de ce considerăm că 
învățămîntul de partid prin 
legarea lui mai mult de 
aspectele concrete 'în care 
se manifestă conștiința co
munistului la locul său de 
muncă, poate fi un catali
zator dinamic al conștiinței 
muncitorești prin forța de 
înrîurire a comuniștilor în 
masa oamenilor muncii.

numele
12

Mihainemotivate,
cu 14, Vasile Mure- 
7, Carol Paraschiv 
Rusu Burgea cu 

E-

Teodor ARVINTE J

Pentru realizarea
sarcinilor viitoare

(Urmare din pag. 1)

sarcinilor actualului cin-, 
cinai a minei nu este de 
conceput fără creșterea e- 
fectivelor.

Media zilnică a produc
ției stabilită pentru trimes
trul I 1982-este posibilă de 
realizat. Pentru indeplini- 
rea sarcinilor se acționează 
și piin formele specifice ale 
muncii de partid, prin orga
nizațiile de sindicat. Pentru 
intăiirea disciplinei, apli
căm, in £iimul rind, iniția
tiva dirigenția muncitoreas
că, avind în vedere rolul 
important ce tevine maiștri
lor în mobilizarea brigăzi
lor la realizarea sarcinilor 
proprii, ca și in creșterea 
răspunderii fiecăruia la res
pectarea disciplinei tehno
logice și a muncii. Apli
căm „judecata muncito
rească" pentru cei ce se 
abat de la disciplină și ab
sentează. Vor conta, desi
gur, mult in întărirea disci
plinei, măsurile inițiate 
pentru redresarea extracției, 
in sensul atragerii oameni
lor către brigăzile de mineri 
care iși realizează sarcinile 
și deci, cîștiguri bune.

Așa cum anul 1982 ur
mează să constituie an de 
cotitură in realizarea sar
cinilor fizice la producția 
de cărbune, anul 1981 a

fost an de cotitura privind 
materializarea la Livezeni a

a 
a 

a-

unor măsuri de sporire 
gradului de securitate 
muncii. Să amintim in 
cest sens citeva : pentru
prima dată am trecut la fo
losirea unei stații de dega- 
zare și a uneia de înnămo- 
lire : pentru reducerea fe
nomenelor de autoincălzire 
a cărbunelui întrebuințăm 
bicarbonatul de sodiu 
zone exploatate. In plus, 
fost executați peste 600 ml 
de lucrări miniere noi 
deschidere, cu profil de pes
te 10 mp, pentru îmbună
tățirea aerajului general. 
S-a lucrat foarte mult pen
tru menținerea căilor prin
cipale de aeraj la profile 
corespunzătoare. In acest 
an se finalizează, printr-o 
lucrare minieră separarea 
circuitului de aeraj din zo
na blocului 6 de celelalte 
zone de exploatare, ceea 
ce va permite dublarea de
bitului in zonă. Dispunem, 
la puțul 4, de o nouă stație 
de ventilatoare, cu o capa
citate dublă față de cea 
de pmâ acum. Prin aceste 
măsuri, ca și prin numeroa
se altele, s-au creat condi
țiile necesare pentru ca 
munca minerilor, procesul 
de extracție să se desfășoa
re in deplină securitate, ca 
planul sa fie realizat.

în
au

de

DEZARMAREA-PACEA-COLABORAREA
DRIPIUL FUNDAMENTAL AL POPOARELOII

Progresul științei și tehnicii în slujba omului
Lumea întreagă protestează vehement 

împotriva celor lipsiți de rațiune, împotri
va celor care minimalizează efectele bom
belor cu neutroni, efectele distructive ale 
unui așa zis război limitat care se poate 
transforma într-un incendiu mondial. Po
vara grea a înarmărilor apasă greu pe u- 
merii popoarelor. Astăzi cînd în lume e- 
xistă 800 milioane de oameni care suferă 
de boli datorită penuriei de apă ; cînd 
zilnic mor 25 000 de persoane din aceeași 
cauză, cînd lipsa apei curate, alături de 
malnutriție este cauza a aproape jumătate 
din copiii care mor pe Terra, și nu ating 
nici vîrsta de 5 ani în țările subdezvolta
te, bugetele alocate înarmării depășesc 
fantastica sumă de 550 miliarde dolari. 
Iată rațiunea pentru care noi minerii, ală
turi de toți cetățenii patriei, de toți oa
menii progresiști din lume spunem un NU 
categoric războiului, oprirea cursei abe
rante a înarmării, alocarea unei cote din 
bugetele militare destinate înarmării pen
tru eradicarea foamei, secetei și pustietă
ții care bîntuie în țările subdezvoltate. Ce
rem geniului uman ca forța încătușată a

atomului să fie dirijată spre energie și Iu- 
mină, progres și civilizație, spre pacea și 
liniștea popoarelor, nu în scopul distruge
rii valorilor materiale și umane.

Acum, mai mult ca oricînd trebuie înțe. 
Ies că pacea nu poate exista în condițiile 
unor arsenale nucleare la care se vor mai 
adăuga altele și altele cu bombe neutroni
ce. Liniștea noastră acasă, la școală, la 
locurile de muncă depinde de norii grei 
ce planează asupra păcii. Oameni, opriți 
cursa aberantă a înarmărilor, stă în pu
terea noastră să-i determinăm pe cei lip
siți de rațiune să se așeze la masa trata
tivelor, a negocierilor.

Credem că, Apelul Marii Adunări Na
ționale care reprezintă dorința întregului 
nostru popor, adresat tuturor guvernelor 
și parlamentelor lumii va găsi ecoul aș
teptat, acum, cînd încă nu e prea tîrziu.

Mihai DUDESCU, 
miner, șef de brigadă, sectorul I 

mina Vulcan

■

*

în imagine șeful de 
echipă lăcătuși Vasile 
Dogaru și Francisc Sze- 
kely finalizează lucră
rile de montaj ale unui 
srtung paralel, de la 
I.U.M. Petroșani.

*
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Cauzeie se cunosc, efectele negative de asemenea
{Urmare din pag. I)

nă nu se alege așa cum 
ar trebui". Dar iată și 
alte păreri : „Deși, așa 
cum am văzut, sînt crea
te toate condițiile pentru 
alegerea șistului, în ulti
mele 2 luni (!) această o- 
perație nu s-a făcut 
seori, pentru că, 
avem mașini pentru 
transporta piatra" 
pad Crișan). „O altă 
ză o constituie infiltrați
ile de apă din subteran, 
care nu se captează co
respunzător. De aseme
nea alegerea șistului în 
subteran este o... raritate. 
In această privință ne- 
urmărirea realizării atri
buțiilor la nivel de sec
toare, privind calitatea 
cărbunelui, conduce spre 
aceleași rezultate neco
respunzătoare". (Rodica 
Câmpean).

Referitor la ultima cau. 
ză arătată, încă un amă
nunt. Se pare că — din 
motive necunoscute — 
măsurile bune, eficienți

de- 
nu 

a 
(Ar- 
cau-

nu prea sînt agreate la 
I.M. Vulcan, ele 
zilele numărate, 
pînă în martie, 
se făceau probe 
vizibil la fiecare
Se putea stabili astfel ca
re sector acționează sau 
nu, pentru o bună calita
te. lncepind din aprilie 
s-a renunțat. De ce ? La 
comitetul de partid nu se 
știe... Inginera, responsa
bilă cu calitatea (fiind 
doar din octombrie numi
tă) la fel... Deci clauba- 
jul invers, fiind eficient, 
a fost... abandonat ! Pro
bele de șist pe sector, la 
fel. Am fost însă asigurați 
de tovarășul Arpad Cri
șan că de la 1 ianuarie 
probele de șist pe sectoa
re vor fi reintroduse. Pro. 
babil, atunci, exemplul 
bun al brigăzilor conduse 
de luliu f.upaș, Gheorghe 
Monoranu. Cristea Tomu- 
leasa și Iosif Costea — 
fruntașe in privința ca
lității cărbunelui, dato
rită preocupărilor perma
nente. va fi urmat și de 
cei ce uită de faptul că

avînd... 
Concret, 
inclusiv, 
de șist 
sector.

sînt obligați să acționeze 
in acest sens. Ne refe
rim la brigăzile conduse 
de Gheorghe Țugurlan, Ion 
Calotă. Augustin Cucută 
și alții, pentru care, în
tre piatră și cărbune nu 
e nici o deosebire !
tunci 
țațele 
nușă 
(39,9) 
niște

in i 
preconizate de 
rea minei pentru 
1982 (m isuri care, 
cionte fiind, vor 
sperăm 
nă) pot 
nătățire 
bunelui 
la mina 
importantă cale de urmat 
in acest sens este aceeași: 
intensificarea eforturilor 
pentru reducerea conți
nutului de steril al căr
bunelui brut expediat, 
realizarea normei interne 
de către minerii de la 
Vulcan. Rezultatele bune 
— deși rare — dovedesc 
că este posibil acest lucru.

A- 
cu siguranță rezul- 

■ din luna iunie (ce- 
40,8) sau august 
nu vor rărnîne doar 
excepții.
concluzie, măsurile 

conduce- 
anul 

efi- 
avea 

o soartă mai bu- 
duce la o îmbu- 
a calității căr- 
cocsificabil de 
Vulcan. Cea mai
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Mai mult preț pe fier și lemn
a reuși- 
de la 

o consti-

IIII
I

@ ADUNARE popu
lara. Astăzi, în cadrul 
unei adunări cetățenești, 
Consiliul popular al comu
nei Aninoasa dezbate o- 
biectivele planului eeo- 
nomico-social de dezvolta
re a comunei în anul 1982.

O DEZBATERE. Aflăm 
de la directorul clubului 
sindicatelor din Lupeni că 
astăzi (16 decembrie, ora 
18), la sediul clubului are

loc, cu participarea tineri
lor de la întreprinderile 
din oraș, o dezbatere cu 
tema : „Cartea în sprijinul 
producției și pregătirii teh. 
nico-productive". Cu acest 
prilej vor fi prezentate 
mai multe lucrări cu tema- 

electroteh-tică minieră și 
nică.

noua de
PUBLl-

UNITATE 
ALIMENTAȚIE
CA. In incinta bazei de a- 
grenient a orașului Petrila, 
se execută în aceste zile, 
cu sprijinul unor întreprin
deri, ultimele lucrări de fi-

nisare și dotare cu mobilier, 
a unei noi unități de ali
mentație publică aparți- 
nînd I.C.S.A. și A.P. Petro
șani. Noua unitate dispune 
de o sală de servire cu 120 
de locuri, bucătărie și bar 
și va fi inaugurată cu oca
zia ’ sărbătoririi Revelionu
lui 1982.

£) ÎN ZONA ce va lega 
între ele cartierele 8 Mar
tie și 7 Noiembrie din Pe
trila a început construcția 
unui nou obiectiv — oficiul 
P.T.T.R. Pînă ieri diminea
ța, constructorii au excavat

fundația noului obiec-
100 mc de

din
tiv poștal circa 
pămînt.

© DARĂC1T. 
că in ultima zi 
luni, secția vată 
inerie din cadrul l.G.C.L. 
Petroșani, aflată pe strada 
Dacia nr.,'1, dărăcește lînă 
și resturi de îmbrăcăminte 
din țesături din lînă și 
bumbac, la solicitatea popu
lației. Resturile, aparent 
fără valoare, devin in a- 
cest fel refolosibile în plă- 
puini și alte confecții noi.

© EXPOZIȚIE CULI-

NAR.A CU VlNZARE. As
tăzi. de la ora 10, în ca
drul complexului de ali
mentație publică „Minerul" 
din Petroșani se organizea
ză o expoziție care se a- 
nunță a fi foarte... gustoa.

Vor fi prezentate spre 
preparate culinare,

cofetărie și patiserie.

sa.
vînzare 
de

I
I

Rubrică realizată de
Tonia ȚÂȚÂRCA

O vie ilustrare 
telor gospodărești 
mina Bărbăteni i 
tu ie și faptul că circa 1 000 
mp din partea centrală, 
puternic solicitată a incin
tei unității, a fost betonată, 
ceea ce ușurează o scamă 
de „mișcări" cu utilaje și 
cu materiale, înlesnind o- 
perațiunile de pregătire a 
acestora pînă la coborîrea 
în subteran. Avem de-a 
face deci cu o incintă nu 
prea veche, amplasată in
tr-un punct îngust al văii 
Mierlesei care nu permite 
o extindere deosebită, dar 
— poate chiar prin aceasta 
—, mai ușor de gospodărit. 
Aceste condiții pun intr-un 
evident contrast aspectele 
care demonstrează că fie
rul vechi — in unele ca
zuri și cel nou —, și mate
rialul lemnos nu se bu, li
ră de aprecierea cuvenită, 
in apropierea silozului sec
torului II, a atelierului e- 
lecțromecanic si in alte 
puncte ale incintei se pu
teau vedea mari cantități 
de fier și lemn vechi, 
scoase din subteran și îm
prăștiate. In citeva li» uri, 
inclusiv pe drumul de la 
gară spre mină și în albia 
pîrîului Mierleasa, am ob
servat multe bu< Ați de 
lemn și o armătură meta
lică fără urme de folosire, 

.„pierdute" pur și simplu 
de mijloacele de transport 
și abandonate. l’e lingă 
faptul esențial că se de- 
preciază, fierul și lemnul 
lăsate de izbeliște întrețin 
aspecte de dezordine nedo
rite. Punerea la punct a 
incintei minei și valorifi
carea materialului i'ieros 
și lemnos ar trebui să con
stituie obiective imediate 
ale unor acțiuni de r,un
ea patriotică. (T.V.)
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REALIZAREA SARCINILOH LA EXTRACȚIA DE CĂRBUNE 
IMPUNE CU NECESITATE 

INTEGRAREA FERMA IN EXIGENTELE
PROTECȚIEI MUNCII

La finele primu'ul an al cincinalului și în anuiui 1982 Un dispozitiv care sporește gradul

Preocupări responsabile pentru de securitate a muncii

Siguranța activității în subteran
în anul 1981, la 

întreprinderile 
din Valea Jiului 
fost aplicate măsuri 
avînd ca scop 
gradului de securitate 
siguranței activității în lu
crările miniere. Prin grija 
constantă a partidului și 
statului față de această 
problemă, fondurile desti
nate activității de protec
ție a muncii, în cele zece 
întreprinderi miniere și în
treprinderea de preparare 
a cărbunelui din Valea 
Jiului, a atins în acest an 
valoarea de 40 000 000 lei.

In domeniul propagan
dei de protecție a muncii 
și instruirii, un rol de ba
ză în sporirea răspunderii 
și întărirea disciplinei în 
respectarea normelor, toate 
cadrele stagiare cu califi
care superioară din între
prinderile miniere, din cer
cetare și proiectare au e- 
fectuat cursuri de perfec
ționare pe linie de protec
ția muncii ; au trecut prin 
cursuri de perfecționare 
toți maiștrii mineri și elec
tromecanici din întreprin. 
deri și întregul personal 
care deservește stațiile te- 
legrizumetrice cu care sînt 
otate minele. De remar

cat, în acest cadru, că la 
cursul de protecția muncii 
pe ramură, din acest an, 
primele trei locuri au fost 
ocupate, atît pe meserii cît 
și pe echipaje, de Valea 
jiului.

Prin aplicarea Decretu-

toate 
miniere 

au 
noi 

creșterea 
Și

acest sens, au
la C.C.S.M. Pe- 

fi numiți 
întreprinde- 
C.M.V.J. in-

lui emis în 
fost atestați 
troșani și vor 
penrtu toate 
rile miniere și
ginerii șefi cu securitatea 
minieră. In direcția princi
pală de acțiune pentru eli
minarea pericoleloi- din 
subteran — prevenirea și 
combaterea acumulărilor 
de metan — s-au între-

șani și Inspectoratul de 
stat teritorial de protec
ția muncii. Aceleași pro
iecte, avizate de către 
C.T.E. al C.M.V.J. și apro
bate în biroul său executiv, 
urmează să primească 
probarea conducerii 
niște rului.

Evident, activitatea
protecția muncii a înregis
trat în acest context reale

a-
mi-

de

în anul 1981, în întreprinderile miniere au 
fost întreprinse măsuri suplimentare pentru 
sporirea gradului de securitate a muncii. Pentru 
anul 1982 au fost elaborate în același scop pro
grame concrete de măsuri, judicios întocmite la 
nivelul fiecărei mine. Materializarea lor — țe
lul nostru, pentru a dobîndi securitatea omului, 
siguranța activității din subteran !

prins măsuri ferme de ur
mărire permanentă a con
centrațiilor, de lichidare o- 
perativă a celor peste nor
me, situația respecitvă fi
ind urmărită zilnic la nive
lul serviciului de resort 
din combinat. Aceasta în
seamnă că in domeniul 
protecției muncii s-au pus 
in anul 1981 temeinice ba
ze de pornire, la cota exi
gențelor, pentru anul 1982. 
Practic, starea de securila. 
te a minelor este analizată 
lunar în birourile executi
ve ale conducerilor colecti
ve și combinatului. Ca o 

. noutate, proiectele de ae
raj pentru ’82 au fost avi
zate de C.C.S.M. Petro-

îmbunătățiri la toate între
prinderile. La mina Live- 
zeni aerajul general a fost 
activat prin execuția unui 
ansamblu de lucrări mi
niere noi. la profile majo
rate. La Vulcan și Lonea 
s-au pus, de asemenea, în 
funcțiune, noi trasee de ae
raj și transport, la Vulcan 
punîndu-se bazele" unei de- 
gazări locale, prin aplica
rea studiului elaborat in a- 
cest scop de C.C.S.M. La 
Dîlja, au fost efectuate lu
crări noi și s-au dat in 
exploatare rezerve imobi
lizate în anul trecut. Dar, 
în același timp, persistă 
necesitatea grăbirii punerii 
în funcțiune a unor lu-

crări de aeraj pentru mina 
Petrila, unde se află în 
stadiu final de execuție 
suitorul central de aeraj, 
pentru mina Aninoasa, un
de a început săparea spre 
adîncime a unor noi lu
crări miniere de anvergu
ră, pentru mina Paroșeni, 
unde, în acest an, din cau
za profilelor reduse, nu 
s-a putut asigura întotdeau
na diluarea corespunzătoare 
a concentrațiilor, realiza
rea unui microclimat optim.

La toate minele s-au sta
bilit prin preliminar pro
gramele de măsuri concre
te cu caracter de protecția 
muncii a căror aplicare tre
buie urgentată. O cerință 
de prim ordin care se ri
dică și în continuare în do
meniul protecției muncii 
este întărirea disciplinei, a. 
baterile de la ea, de la 
respectarea tehnologiilor 
de lucru, minimalizarea pe
ricolelor și nerespectarea 
normelor de protecția mun
cii reprezentînd principa
la cauză a accidentelor de 
muncă. Tocmai de aceea, 
se impune ca organele co
lective de conducere, spe
cialiștii, toți oamenii mun-- 
cii din întreprinderi să a- 
corde atenție sporită, înal
tă responsabilitate în ma
terializarea programelor 
de măsuri care vizează se
curitatea muncii, să com
bată prin toate mijloacele 
cazurile de indisciplină de 
la normele de protecția 
muncii. ”

Stația telegrizumetrică
La mina Petrila, despre eficiența stației telegri- 

zumetrice în asigurarea desfășurării procesului 
producție fără evenimente, am stat de vorbă 
ing. Arghir Păcuraru, șeful biroului de protecție

de 
cu 

. . a
muncii. La această întreprindere minieră există și 
funcționează în bune condiții o stație telegrizume- 
trică cu 40 de puncte. Toate capetele de detecție ale 
stației sînt amplasate la locurile de muncă cu cele 
mai periculoase emanații de metan. Unul din cele 
40 de capete ale stației se află în rezervă, pentru 
orice eventualitate, 8 sînt cu decuplare automată a 
sursei de alimentare cu curent electric la locurile 
productive, în cazul în care concentrația de metan 
depășește limita admisă. Aceasta asigură o anun
țare promptă și eficientă a pericolului iminent pe 
care îl reprezintă acumulările de metan. 20 de ca
pete măsoară și înregistraeză concentrația de metan, 
oferind posibilitatea dispecerului să urmărească in 
orice moment evoluția acumulărilor de metan și să 
intervină acolo unde este nevoie. Celelalte 11 puncte 
oferind dispecerului posibilitatea să urmărească în 
la locurile de muncă unde sînt amplasate, unde ve
rificările pot fi făcute în orice moment prin testări. 
Un mare avantaj al stației este acela că ea ușurează 
munca și a fost redus un mare număr de personal 
de control, precum și o mai mare securitate a muncii.

învățămintele au fost trase. 
Măsurile stabilite, aplicate eficient!

ARTIFICIERI !

de 
spori 

s-a

de 
șef

talații pentru aerajul mi
nei este suficient pentru 
asigurarea microclimatului 
locurilor de muncă, subli
nia Vergilă St.'.nescu, ingi
ner șef cu securitatea mi
nieră din cadrul minei, 
vem posibilitatea de 
gla debitele de aer 
instalația de aeraj și 
cern continuu pentru 
ținerea depresiunilor

Tn 
izo- 
ex- 
sint 
di-

Efortul colectivului 
la I.M. Dîlja de a 
producția de cărbune, 
conjugat și cu cerințele de 
creare a condițiilor d se
curitate a muncii, a prote
jării zăcămîntului de căr
bune. In condițiile unor 
neajunsuri manifestate în 
anii precedenți și din do
rința de a afla măsurile 
luate in acest sens, ne-am 
adresat unor factori 
răspundere. Inginerul
al minei Aurel Marhan ne 
relata : „Zăcămintul mi
nier din zona Diljei este 
predispus la fenomenul de 
autoaprindere. Experiența 
anilor trecuți ne-a demons
trat că el poate fi stăpî- 
nit numai prinlr-o dirijare 
atentă a aerajului în limi
tele normalității care să 
asigure totuși microclima
tul corespunzător in abata
je, cit și respectarea riga 
roasă a tehnologiilor de lu
cru. Aceste două mari 
probleme, de esență 
specificul minei Dilja, 
tost urmărite în acest 
cu mai multă atenție, 
deschiderea unor 
tăți blocate din cauza fo
cului din stratul 3 blocul 
II s-a făcut în baza unui 
program de lucru special, 
care a asigurat securitatea 
muncii cit și creșterea pro
ducției de cărbune pentru 
anul 1981 dar și condițiile 
necesare pentru producția 
anului viitor".

„Actualul sistem de ins-

iu 
au 
an 

Re- 
capaci-

A-
a re- 
prin 

o fa- 
men- 
mici, 

fără să diminuăm debitele 
de aer. In acest scop men
ținem permanent profilul 
corespunzător al galeriilor 
și suitoarelor de aeraj la 
nivelul celor proiectate. 
Măsurătorile făcute de ri
dicare a curbei caracteris
tice la ventilatoare, satisfac 
creșterea de producție și 
pentru actualul plan cinci
nal. Tot atit de importantă 
pentru securitatea muncii 
și protecția zăcămîntului 
este și respectarea tehnolo. 
giilor de lucru de 
formațiile noastre, 
zînd un control riguros a- 
tit prin personalul nostru 
specializat, cit și prin con
ducătorii procesului de 
producție care verifică zil
nic locurile de muncă. Bu
năoară, cercetăm stratele de 
cărbune prin găuri de pro
bă, în zonele laminate, la 
prăbușire, se pune bicar
bonat de sodiu pentru a 
izola spațiul împotriva fo
curilor de mină, iar înainte 
de prăbușire se asigură cu
rățirea locului de muncă 
de cărbune pentru înlătu-

către 
reali-

rarea autoaprinderii. 
momentul de față sint 
late prin diguri zonele 
ploatate iar preventiv 
construite rame pentru
guri în galeriile de bază și 
cap cît și la atacările de 
noi felii".

Sing. Vasile Berna din 
cadrul sectorului de aeraj 
afirma : „Asigurarea secu
rității muncii este, bineîn
țeles, condiționată de exi
gențele muncii noastre dar 
și de o susținută muncă 
politică desfășurată de or
ganizațiile de partid și sin. 
dicat in cadrul sectoarelor".

Ca responsabil cu aerajul 
și prbtecția muncii din ca
drul sectorului I, sing. Vio
rel Goia ne spunea : „Am 
întărit controlul in res
pectarea proiectului de ae
raj parțial și general, rea
lizarea debitelor de aer re
ieșite prin calcul, acționind 
in mod deosebit pentru e- 
vitarea scurtcircuitărilor de 
aer, efectuînd totodată un 
control riguros la 
locurile de mumă 
derea respectării 
giei de lucru".

Coordonarea activității de 
aeraj și protecție a zăcă
mîntului de cărbune la mi
na Dilja, crează condiții 
pentru un microclimat co
respunzător la locurile de 
muncă, ceea ce va condu
ce la creșterea producției 
de cărbune in deplină si
guranță a muncii.

A. TEODORr

toate 
în ve- 
telinolo-

I Respectați
| tocmai prevederile
‘ H.C.M. nr. 25()9-'1969 

și normele depar- 
tamentale de protec
ție a muncii 
regimul 
explozive

I re’| mpulare).

privind 
materiilor 
(depozita- 

transport și ma-

I’agină realizată
la cererea C.M.V.J.

I I î I I
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SERIOZITATEA

Greșelile unora... exemplu 
pentru alții ?

Se spune adeseoii că, 
greșelile săvirșite de unii, 
pot fi învățătură de minte 
pentru alții, care au ace
leași metehne. Realitatea 
infirma insă această teorie... 
teoretică. Mai ales in cazul 
artificierului Gheorghe Mon- 
doca de la I.M. Lupeni. 
Deși, cu siguranță a auzit 
nu odată, ce au pățit alți 
artificieri pentru că au în
cărcat găurile de pușcare, 
fără a evacua oamenii 
la lucrările respective, 
ziua de 18 noiembrie 
a vrut să se convingă 
propria-i piele" de conse
cințe. Cert este că ridica
rea carnetului de artificier 
pe o lună și amenda 
1000 de lei i-a potolit 
riozitatea.

DE 4000 LEI..1 
INDISCIPLINĂ !

De faptul că, indisciplina 
și nerespectarea N.D.P.M. 
se plătesc scump, s-a con
vins și maistrul minier Mir
cea Pop, de la aceeași in-

treprindere. 1000 de lei a- 
menda contravențională 
pentru controlul superficial 
al concentrației de metan și 
3000 de lei amendă pentru 
neluarea măsurilor de li
chidare a concentrației de 
metan, iată „agoniseala" 
lui în dimineața zilei de 9 
decembrie. Concret, iată

de 
în 

ac. 
„pe

de
cu-

ÎN VIZOR...N.b.P.M.la I.M. Lupeni
despte ce este vorba : la 
ora 3,20 măsurătorul de ga
ze loan Tecsa controlind 
panoul II al abatajului fron
tal din stratul 5, blocul II, 
a detectat o acumulare de 
metan, în concentrație de 
peste 2 la sută. L-a căutat 
pe maistrul M.P. Acesta nu 
a răspuns la solicitare, mai 
mult chiar, la' ora 6 cînd a 
sosit maistrul minier din 
schimbul I, la acest punct,

lon Maier, nu l-o informat 
pe acesta despre situația 
acumulării metanului, tncă- 
pălinare, dezinteres, indis
ciplină. Intr-un cuvint negli
jență, plătită insă scump de 
tot. Așa cum merită.

COMODITATEA... 
LA EA „ACASĂ"I

Unde ? 
rește. I 
prompt : 
IV, VI și 
timp nu 
mentul de protecție a mun
cii la intrarea in schimb. U- 
nele fișe de instruire nu 
sint completate corespun
zător, in sensul că, deși de 
la data încadrării în mun
că a trecut un an, în fișă 
nu este completată instrui
rea la locul de muncă și 
instruirea lunară în primele 
trei luni de la încadrare. 
Printre vinovați, maiștrii 
mineri Petru Blendea și Vir
gil Vîlcu. Să nu se uite, co
moditatea niciodată nu a 
avut, decit urmări nedorite.

]. T. ALEXANDRU

' — veți întreba, fi- 
Și vom răspunde 
la sectoarele III, 
VII, unde de la un 
se ține zilnic mo-
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Comitetul Politic Execu
tiv a analizat, de aseme
nea. un raport cu privire la 
modificările de prețuri in 
anul 1982.

S-a subliniat că actuali
zarea și îmbunătățirea pre
țurilor de producție in in
dustrie și creșterea prețu
rilor de contractare și a- 
chiziție in agricultură — 
care au fost determinate 
de' ridicarea prețurilor Ia 
o serie de materii prime 
și energie — fac necesară 
trecerea la îmbunătățirea 
prețurilor de desfacere cu 
amănuntul la o serie de 
produse. Noile măsuri au 
în vedere o corelare mai 
judicioasă intre costuri, 
prețurile de producție și 
prețurile cu amănuntul, pre
cum și cu creșterea retribu
ției și a veniturilor reali
zate de populație. Noile 
prețuri de producție și de 
livrare pe produse, sorti
mente și tipodimensiuni, se 
vor aplica de la 1 ianuarie 
1982. cu încadrarea în ni
velele de rentabilitate sta
bilite.

Comitetul Politic Execu
tiv a subliniat că asigura

rea unui echilibru cores
punzător al prețurilor cons
tituie un factor hotărîtor 
al bunei desfășurări a ac
tivității economice, păstra
rea unor raporturi normale 
între prețul de cost, prețul 
de producție și prețul de 
desfacere constituind o ce
rință legică, obiectivă a 
bunei conduceri in activi
tatea economică, în desfă
șurarea cu succes a operei 
de construcție a socialis
mului.

Pe baza hotăririlor a- 
doptate încă de la sfirșitul 
anului 1980, a noilor mă
suri de creștere a prețuri
lor de producție in indus
trie și de achiziție a pro
duselor agricole, precum și 
in conformitate cu hotărî- 
rile recentei plenare a C.C. 
al P.C.K. și prevederile Pla
nului pe anul 1982, urmea
ză ca. Ia o serie de produ
se, să se treacă la majora
rea prețurilor de desfacere, 
cu amănuntul. La stabili
rea lor se va ține seama 
de necesitatea unei corelări 
mai judicioase intre cos
turi și prețuri și, totodată, 
a unei strinse corelări a 
acestora cu creșterea retri
buției și veniturilor. în a- 
șa fel îneît pe întregul cin

cinal 1981—1985 să se asi
gure sporul veniturilor re
ale ale populației prevăzu
te de Congresul al XII-lea 
al partidului.

Comitetul Politic Execu
tiv a dezbătut și aprobat 
raportul cu privire la sta
bilirea de limite maxime 
de pierderi tehnologice.

S-a apreciat că. deși s-a 
acționat pentru diminua
rea continuă a pierderilor 
tehnologice, la produsele 
industriale, situația in a- 
cest domeniu rămîne încă 
nesatisfăcătoare, con ținui nd 
să existe mari decalaje în
tre întreprinderi și chiar 
sectoare ale economiei. Por
nind de Ia această situație. 
Comitetul Politic Executiv 
a stabilit nivelele limitelor 
maxime ale pierderilor teh
nologice pe produse, care 
țin seamă de structura sor
timentală a producției, ne
cesitatea introducerii unor 
noi procedee tehnologice, 
asimilarea în fabricație a 
unor sortimente cu perfor
manțe tehnice ridicate, de 
exigențele beneficiarilor 
interni și externi, de stadiul 
atingerii parametrilor pro
iectați la instalațiile noi. 
Prin aplicarea acestor mă

suri. la nivelul anului 
1982, volumul pierderilor 
tehnologice urmează să se 
diminueze cu circa 9 la su. 
tă. comparativ cu cele înre
gistrate în anii precedenți.

Pentru atingerea acestui 
obiectiv. Comitetul Politic 
Executiv a cerut ministe
relor. centralelor industria
le și întreprinderilor să 
analizeze, împreună cu ins
titutele de cercetări și in
ginerie tehnologică și de 
proiectare, procesele teh
nologice la fiecare produs 
și semifabricat la care se 
înregistrează pierderi și să 
stabilească măsuri supli
mentare de perfecționare 
și modernizare a tehnolo
giilor sau a fazelor proce
sului de producție, ținîn- 
du-se seama de nivelul ac
tual al tehnicii pe plan 
mondial.

Comitetul Politic Execu
tiv a examinat și a adop
tat, de asemenea, o hotărî- 
re cu privire la organiza
rea sărbătoririi Revelionu
lui 1982 și a pomului de 
iarnă. Tradiționalele săr
bători de iarnă vor avea 
Ioc, în acest an, sub sem
nul importantelor succese 
obținute de poporul nostru.

sub conducerea partidului 
și a secretarului său gene
ral, în opera de făurire a 
societății socialiste multila
teral dezvoltate, al angajă
rii plenare a oamenilor 
muncii de la orașe și sate 
— fără deosebire de națio
nalitate — de a încheia cu 
rezultate cit mai bune pri
mul an al actualului cinci
nal, de a pregăti toate
condițiile pentru realizarea, 
la un nivel calitativ supe
rior, a planului pe 1982, 
de a înfăptui neabătut ho- 
tăririle Congresului al 
XII-lea al P.C.R., al hotă- 

rîrii ferme a întregii națiuni 
de a contribui la triumful 
cauzei păcii, destinderii, 
securității, dezarmării, în
țelegerii și colaborării în 
Europa și in lume. Comite, 
tetul Politic Executiv a sta
bilit ca organele și organi
zațiile de partid, comitete
le sindicale, consiliile 

oamenilor muncii, organi
zațiile U.T.C. și de pionieri, 
comisiile de femei, organi
zațiile democrației și uni
tății socialiști? să ia măsuri 
pentru desfășurarea, în 
perioada de sfîrșit de an 
și de început al Anului 
Nou, a numeroase mani

festări cu caracter politico- 
educativ, să fie organiza
te programe cultural-artis- 
tice, cuprinzind lucrări li
terare, muzicale și coregra
fice care să reflecte trans
formările calitative surve
nite în activitatea econoini- 
co-socială, să redea în mod 
veridic viața nouă, demnă 
și fericită a poporului nos
tru.

Pentru sărbătorirea po
mului de iarnă, Comitetul 
Politic Execuitv a hotărit 
să se aloce de la bugetul 
statului suma de 61 983 84(1 
lei, căreia i se adaugă 
fondurile realizate de orga
nizațiile de masă și obș
tești din acțiuni cultural- 
educative și prevederi bu
getare. Astfel, suma totală 
folosită, anul acesta pentru 
organizarea pomului de 
iarnă se ridică la 187 088 120 
lei. Totodată, s-au indicat 
măsuri pentru buna organi
zare a vacanței de iarnă 
a elevilor și studenților.

Comitetul Politic Execu
tiv a soluționat, de aseme
nea. pr< (■' me ale activită
ții cm : i • de partid și de 
stat.

Hotărirea Comitetului PoHtic Executiv ai C.C. ai P.C.R.
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introducă noi măsuri 
stimulare și cointcresa- 
în creșterea producției 

livrarea către fondul de 
în vederea realizării 

de
privind

se 
de 
re 
si 
stat;
obiecitvelor stabilite 
partid și de stat 
sporirea substanțială a pro
ducției vegetale și animale, 
realizarea noii revoluții a- 
grare in România, asigura
rea bunei aprovizionări a 
populației și satisfacerea 
corespunzătoare a celorlal
te cerințe ale economiei 
naționale.

Măsurile stabilite țin 
seama de faptul că o serie 
de prețuri ale materialelor 
și produselor necesare a- 
griculturii — combustibil, 
energie, îngrășăminte chi
mice, mașini și tractoare 
— ca și retribuția forței 
de muncă, au crescut in

(urile de contractare si 
liv rare a produselor agri
cole vegetale au rămas in 
linii generale aceleași, ce
ea ce are repercusiuni ne
favorabile asupra bunei 
desfășurări a autogestiunii 
unităților agricole și sti
mulării celorlalți producă
tori in valorificarea la ma
ximum a potențialului nos
tru agricol.

Pentru a elimina necore- 
lările dintre prețurile de 
producție și prețurile de 
livrare și a asigura o ren
tabilitate corespunzătoare 
tuturor produselor agrico
le, precum și pentru coin
teresarea tot -mai bună a 
producătorilor agricoli de 
toate categoriile, Comite
tul Politic Executiv stabi
lește ca pe lingă prețul 
de bază la produsele agri
cole să se acorde prime de 
producție pentru cantită
țile contractate și livrate

Noul sistem de 
constă in acordarea 
prețurile de producție 
contractare, a unor s 
de bani, diferențiate 
funcție de produse și 
mod progresiv în 
eu cantitatea de 
pe hectar livrate 
Primele ce se ' or 
producătorilor vor 
zenta creșteri față de 
țul de bază, în medie 
circa 30 Ia sută, puțind a- 
junge pentru unele produ
se chiar pină la 60 la sută.

In vederea aplicării a- 
eestor principii și măsuri. 
Comitetul Politic Executiv 
hotărăște :

I. Se acordă unităților a- 
gricolc de stat și coopera
tiste și gospodăriilor popu
lației, prime pentru pro
dusele agricole livrate sau 
contrar late și livrate la 
fondul de stat, de furaje și 
semințe, după cum urmea-

prime 
peste 

! Și 
sume 

in 
în 

raport 
produse 
statului, 

acorda 
repre- 

pre- 
de

ultimii ani, în timp ce pre- statului. ză :

Specificare
preț de contrac
tare iei/tonă

primă 
m ed i e 
lei/tonă

procent de 
creștere Față 
de prețul de 
contractare

— Grîu secară 1500 300 20
— Orz-orzoaică 1300 300 23

—- Porumb 1270 530 42
— Fasole 6200 1000 16
— Soia 3250 450 14
— Floarea soarelui 2680 720 27
— In pentru ulei 6000 1000 17
— In pentru fibră 1900 500 26
— Cînepă 1250 450 36
— Sfeclă 345 205 59
— Cartofi timpurii 1367 200 15
— Cartofi de toamnă 900 120 13
— Legume cîmp 1360 440 32
— Struguri 3480 500 14
— Orez 5000 1000 20
— Plante medicinale 3500 1500 43
— Tutun 17 300 700 4
— Ricin 5500 1500 27
— Fructe 4800 300 6 -

în acest fel. unitățile a- 
gricole de stat si coopera
tiste, cit și gospodăriile 
populației vor primi supli
mentar, în anul agricol 
1981/1982 circa 14 miliarde 
Iei. Această sumă acoperă 
in întregime cheltuielile de 
producție și asigură renta
bilitatea tuturor produse
lor, permițînd obținerea u- 
nui venit suplimentar al 
producătorilor de circa 7 
miliarde lei.

Avînd in vedere că 
stabilirea primelor 
s-a pornit de Ia 
producțiilor cuprinse îm- 
planul pe 1982, unitățile 
agricole de stat și coopera
tiste. toți producătorii a- 
gricoli dispun de toate con
dițiile să obțină 
suplimentare, pe 
creșterii producției și 
cantităților de produse 
vrate statului aceasta cons
tituind calea sigură pentru 
dezvoltarea economică a 
unităților 
ridicarea nivelului de 
al țărănimii, al tuturor 
menilor muncii care 
crează în agricultură și, 
odată, pentru 
contribuției 
dezvoltarea generală 
nomico-socială a țării.

2. Unitățile agricole 
stat și cooperatiste, cit 
producătorii agricoli i 
încheie contracte de livra
re a produselor agricole, 
au obligația să cultive in
tegral suprafețele de teren 
stabilite, să asigure crește
rea continuă a producției 
pentru livrarea în totalita
te a cantităților- de produ
se prevăzute in contracte.

3. Unitățile de preluare 
și de industrializare a pro
duselor au obligația să 
corde unităților 
sprijinul necesar 
zarea producției 
cu amplasarea 
pe sole, asigurarea de se
mințe, aprovizionarea

îngrășăminte, executarea 
la timp și de calitate a tu
turor 
prin 
pină 
tarea

la 
medii 

nivelul 
■ cuprinse 
1982,

venituri 
măsura 

a 
ti

economică 
agricole, pentru 

trai 
oa- 
lu- 

tot- 
crcșterea 

agriculturii la 
eco-

de
1 Și
care

a- 
agricole 

în reali- 
incepind 

culturilor

lucrărilor stabilite 
normele tehnologice, 
la livrarea și depozi- 
în condiții corespun

zătoare a produselor con
tractate.

4. Primele se acordă in
tegral după preluarea e- 
lectivă a producției în con
dițiile prevăzute prin lege.

5. Ministerul Agricultu
rii și Industriei Alimenta
re, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție. Consiliile popu
lare și organele agricole au 
obligația să stabilească cit 
mai judicios. în profil teri
torial, cantitățile de produ
se agricole ce urmează a 
fi livrate la fondul de stat, 
în acest scop, este necesar 
să fie corelate în mod ju
dicios sarcinile de sporire 
a producției cu baza mate
rială 
du-se 
port 
tă și 
le agricole și toți producă
torii să obțină o creștere 
continuă a veniturilor.

6. Consiliile unice agro
industriale de stat și co
operatiste, conducerile uni
tăților agricole au datoria 
să acționeze cu toată hotă- 
rîrea pentru îndeplinirea 
și depășirea planurilor de 
producție stabilite, în vede
rea livrării unor cantități 
sporite la fondul de stat 
și ridicarea continuă a 
veniturilor țărănimii, a tu
turor oamenilor muncii din 
agricultură.

Comitetul Politic Execu
tiv stabilește ca măsurile 
prevăzute în prezenta hotă
râre să fie discutate în ca
drul tuturor organizațiilor 
de partid de la sate și. tot
odată. să facă obiectul u- 
nei largi dezbateri de ma
să, cu țărănimea coopera-

existentă, 
condițiile 

de producția realiza- 
livrată, toate unități-

asigurin- 
ca, în ra-

tistă, cu întreaga țărănime, 
cu toți oamenii muncii din 
agricultură.

Comitetul Politic Execu
tiv își exprimă convinge
rea că această liotărire va 
fi primită cu satisfacție de 
toți oamenii muncii care 
lucrează in agricultură, că 
ea va determină un puter
nic avînt al activității de 
producție, in toate ramuri
le și sectoarele, in toate 
categoriile de unități agri
cole și al tuturor producă
torilor. și pe această bază, 
sporirea veniturilor țără
nimii, ridicarea nivelului 
de trai al întregului popor.

Comitetul Politic Execu
tiv apreciază că măsurile 
prevăzute vor exercita o 
influență pozitivă asupra 
înfăptuirii Programului 
de autoconducere și auto- 

teritorială, 
în
a 

ale

aprovizionare 
asîgurînd satisfacerea 
condiții tot mai bune 
cerințelor de consum 
populației și, totodată, dez
voltarea bazei de materii 
prime a industriei, soluțio
narea altor nevoi aje eco
nomiei naționale.

Comitetul Politic Execu
tiv este încredințat că trans
punerea în viață a noilor 
măsuri de stimulare a pro
ducătorilor agricoli, va a- 
sigura o mai bună așezare 
pe principii economice a 
schimbului de produse în
tre sat și oraș, va aduce o 
contribuție însemnată la 
întărirea alianței muncito- 
rești-țărănești, la înfăptui
rea sarcinilor stabilite de 
Congresul al XII-lea al 
partidului privind dezvol
tarea economico-socială a 
patriei noastre, edificarea 
cu succes a societății socia
liste multilateral dezvoltate 
in România.

Șantierul instalații nontaj Sibiu

Nlcolae Bălce.scu - 2. telefoane 4 16 62 (secretariat). 4 24 64 (secții). TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. Nicolae Bălcesco - 8.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Trecătoarea ; 
Unirea: O singură da
tă în viață.

PETRILA : Plopii 
la marginea satului.

LONEA : Corleone.
ANINOASA :

VULCAN — Luceafă- 
I : Pe drum.
LUPENI — Cultural : 

In căutarea chibrituri
lor ; Muncitoresc : Piine, 
aur, nagan.

URICANI : Tristan și 
Izolda.

17,15

17,40

18,00

TV
Telex.
Teleșcoală.
Tragerea prono- 
expres.
îndrumări telini-

ce pentru lucrato
rii din agricultură. 
Actualitatea mu
zicală.
Gala laureaților 
Festivalului na
țional „Cîntarea 
României” 1979— 
1981. Transmisiu. 
ne directă de la 
Sala Palatului Re
publicii Socialiste 
România.
Telejurnal. 
Actualitatea 
nomică.

20,20 Telecinemateca. UI- 
Pre- 
țară.
stu-

tima șansă, 
mieră pe 
Producție a 
diourilor italiene.

21,50 Portativul fulgilor 
de nea. Emisiune 
muzical — core
grafică.

22,1.0 Telejurnal.

Trustul de instalații 
montaj Brașov

încadrează pentru lucrări de investiții 
în municipiul Petroșani 

un gestionar 
un gospodar.

Informații la telefon 44812 sau 43831


