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socialiste au crescut cu 6,7 Ia sută, iar 
veniturile totale din bugetul de stat au 

crescut peste prevederi. După acoperirea 
integrală a cheltuielilor, rezultă pe total 
la bugetul statului. un excedent de peste 
8,5 miliarde Iei; acesta urmează să fie 
folosit pentru dezvoltarea economico-so- 
cială, în cursul anului 1982. Deși pla
nul la export n-a fost realizat integral 
pe anul 1981, balanța comercială a Româ
niei a înregistrat un excedent de peste 
300 milioane dolari.

Nerealizările la export din anul trecut, 
la producția pentru care au existat con
tracte, de circa 1 miliard de dolari, sint 

.cuprinse ca sarcină suplimentară 8e ra
țelor de producție, condiție hotărîtoare cuperaț în planul pe anul 1982. Comite- 
pentru sporirea gradului de bunăstare și tul Politic Executiv a stabilit măsuri pen
ei vili zație al poporului. Prin intrarea în 
exploatare a unui însemnat număr de 
noi capacități productive și mai buna or
ganizare a muncii, au crescut și în anul 
trecut potențialul tehnico-material și 
eficiența economică, s-âu pus mai bine 
în valoare resursele naționale, asigurin- 
du-se, astfel, înfăptuirea Programului 

partidului de ridicare continuă a nive
lului de trai material și spiritual al tu
turor cetățenilor.

Ca rezultat al succeselor obținute în 
îndeplinirea planului economic, bene
ficiul net realizat în unitățile de stat 
în anul 1981 a înregistrat o creștere de 
13^ . la sută față de anul 1980. Cu 
f Ce că nu s-»u realizat în totalitate 
obiietivele stabilite prin plan, în anul 

f 1981 acumulările bănești ale unităților

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, joi, 18 martie, a ' 
avut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. ■

In cadrul ședinței a .fost examinat 
Raportul privind situația economico-fi- 
nanciară pe ansamblul economiei na
ționale, rezultată pe bază de bilanț, în 
anul 1981.

Comitetul Politic Executiv a subliniat 
că în anul 1981 s-au obținut importante 
rezultate în dezvoltarea economică și 
soeiai-culturală a țării, care confirmă 
realismul prevederilor planului, justețea 
politicii partidului de dezvoltare a for-

tru îndeplinirea integrală a acestei sar
cini.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat 
că rezultatele înregistrate în anul 1981 
ilustrează elanul șl abnegația cu care 
oamenii muncii de la orașe și sate — ro
mâni, maghiari, germani și de alte na
ționalități —■ întregul popor au acționat 
în strînsă unitate, sub conducerea parti
dului, a secretarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptui
rea obiectivelor actualului plan cincinal, 
a sarcinilor stabilite de Congresul al 
XTI-lea al Partidului Comunist Român, 
a Programului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism. .

(Continuare in pag. a 4-a)

Azi, la posturile de radio și televiziune
Azi, in jurul orei 16,00' 

posturile de radio și 
televiziune vor transmi
te direct adunarea so
lemnă consacrată aniver
sării a 60 de ani de la

crearea Uniunii Tinere
tului Comunist și a 25 
de, ani de la înființarea 
Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din 
România.

De asemenea, studioul 
de Televiziune va trans
mite direct spectaco
lul omagial prilejuit de 
cele două aniversări.

I..M. AN1NOASA

Activul de partid - 
puternic implicat 

in creșterea producției fizice 
întreaga muncă politico.

organizatorică de la mina 
Anînoasa a fost orientată 
în acest început de an spre 
înfăptuirea sarcinilor de 
piairji^ producția de căr- 

■.<„ e. ' Acționînd în acest 
sens- comuniștii din orga
nizația de partid de ia sec
torul I au făcut, cu ocazia 
adunărilor generale de dări 
de seamă și alegeri, muite 
propuneri menite să con
ducă la îmbunătățirea ac
tivității de extracție, la 
creșterea productivității 
muncii. Comunistul Pavel 
Dediu împreună eu briga
da pe care o conduce a 
trecut la materializarea a- 
cestor propuneri, găsind 
noi căi și soluții de spo
rire a productivității mun
cii în abatajul mecanizat. 
Cum s-a procedat ? Prin
tr-o muncă politică de la 
om la om, prin discuții 
purtate cu fiecare membru 
al formației sale, Pavel

D.ediu a reușit să-i facă pe 
ortacii săi să îndrăgească 
mecanizarea, să înțeleagă 
mai bine principiile de 
funcționare a utilajului, să-l 
folosească rațional, să-l în
trețină ■ ca adevărați pro
prietari, producători și be
neficiari. Rezultatele aces- 
tei intense munci politice : 
plus 1,7 tone pe: post la 
productivitatea muncii.

în cadrul celorlalte or
ganizații de la acest sec
tor — 1 B, 1 C, 1 D, te
matica adunărilor generale 
a învățămîntului de partid 
a fost orientată spre pro
blemele care frămîntă co
lectivele schimburilor. în
făptuirea rolului organiza
ției de partid de la sector, 
de conducător al procesu
lui de producție se regă
sește în cele peste 13 800

Constantin GRAURE

(Continuat» in pag. O' Z-a)
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Uricani
I.M. VULCAN
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Ilotărirea cit care au 
acționat minerii de la U- 
ricani și în luna aceasta 
se concretizează într-o 
producție extrasă peste 
prevederile planului de 
2942 tone de cărbune. Cu
mulat de la începutul a- 
nului, harnicul colectiv al 
minerilor de la Uricani 
realizează o producție su
plimentară de 10 777 tone 
de cărbune. Realizările 
obținute sint urmarea li
nei mai bune organizări 
a activității' la locurile de 
muncă, prin care’ a crescut 
timpul efectiv lucrat ia

frontul de lucru. Cu cele 
mai bune rezultate se lrt- 
scriu formațiile de la sec
torul I care au adăugat 
la cele peste 3000 tone 
realizate suplimentar în 
ianuarie și februarie, încă 
653 tone de cărbune ex
trase în plus de la în
ceputul lunii martie.

Productivități sporite în 
abataje au obținut forma
țiile conduse de Dumitru 
Gheran, Constantin Sores- 
cti (sectorul 1), ilie Amo- 
răriței și Victor Mezam- 
brovschi de la sectorul II.

Rod a1 unei temeinice 
organizări a producției Și 
a ■ muncii, minerii secto
rului I de la Vulcan ob
țin și în această lună 
rezultate bune : 386 tone 
de cărbune extrase in 
pluș peste prevederile 
planului pe seama eres- 

■ terii productivității mun
cii în abataje, cu a- 
proape 500 kg cărbune 
pe post. Destoinicul co
lectiv deține locul I in 
întrecerea socialistă din 
cadrul sectoarelor, rea- 
lizind de la începutul a- 
nului cea mai mare

: ducție extrasă peste 
vederi, 8060 tone de 
bune. In competiția 
niciei se evidențiază 
mațiile conduse de

Mihai Dudescu. 
Gantz,

muriiștii
Ștefan 
Nestian 
cum ne

4

Mihai 
și alții. După 
informa adjunc

tul șefului de sector, Ti-
beriu Dan, colectivul 
sectorului I este hotăril 
să sporească randamen
tele ,1a toate formațiile 
sectorului, printr-o folo
sire și mai eficientă a 
timpului destinat pro
ducției și a utilajelor din 
dotare.

f

Brigada condusă de 
minerul Valerian Ma
xim de la sectorul III 
al I.M. Dîlja se numă
ră printre formațiile de 
lucru recunoscute pen
tru vrednicia de care 
dau dovadă.

INVESTIȚIILE — realizate la termen și de calitate
a 'fi

Au rămas mai puțin de 
11 săptâmîni pînă la data 
stabilită pentru predarea 
construcției unui obiectiv 
important — magazinul u. 
Uiversal din Petroșani. Re- 
eepțidnarea lucrărilor, pre
văzuta inițial și promisă la 
finela anului trecut a fost 
reprogramată pentru - 31 
mai a.c. Conducerea gru- 

. pului de șantiere Petroșani 
a dat asigurări ferme, la 
nivelul consiliului popular 
municipal, că noul' termen 
de predare va fi respec
tat. Pentru a vedea în ce 
măsură prind viață aces
te promisiuni, împreună cu 
tov. Nicolae Sasu, șeful
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Munca intr-o brigadă fruntașă 
este clădită pe ordine și disciplină
Șeful de brigadă Nico

lae Toma, la cei 36 de 
ani ai săi este un om la conducerea sectorului 
in puterea virstei. In cei și ne informează despre 
12 ani de cînd lucrează activitatea din abataj, iar 
la mina Dîlja, a urcat atunci cînd sint proble- 
toate treptele afirmării me tehnice deosebite rfi- 
profesionale. A început mine împreună cu cei- 
ca vagonetar după care lalți ortaci din schimbul 
a urmat cursurile de ca
lificare.’ 
iar măi 
miner, 
schimb, 
conduce 
mai bune brigăzi ale mi
nei. Șeful sectorului III, 
ing. Emi.lian Neagoe nu 
are decît cuvinte de lau
dă despre el și despre 
toți ortacii ' clin brigada 

cu
; / și dăruire. 

„Este un bun organiza- .
re om din bri-.

întotdeauna. la ieșirea din 
șut brigadierul trece pe

Aceste tone extrase . su
plimentar sint . rodul e- 
for.tului colectiv, care a 
condus la creșterea pro
ductivității muncii .față 
de plan cu o tonă pe 
post. In componența bri
găzii sint mulți Jj.nert: 
Sabin Prăța. Ioan Lin
gurarii, Gheorghe Catara
mă, Gheorghe loanițoaie, 
Mihai Ciudă, . Constantin 
Edulac, Gheorghe 
și Enep'Marin, t eu 
puțină experiență, 
etanul lor tineresc

î
i

I

i

i
V........................
L pe ■ care o Conduce 
1 pricepere 
) „Este un 
ț tor, fiecar.
ț gadă știe ce are de fă- 
| cut. Niciodată oamenii 
i din brigadă nu au creat 

probleme de disciplină.

respectiv pentru rezolva- 
cg ajutor miner, rea lor. In abatajul ca- 
tîrziu a devenit- meră pe care îl conduce 
miner șef

De cinci 
una dintre cele

instalatori. Au început mon. 
tajele instalațiilor. electri. 
ce și de ventilație. Forma
țiile de mozaicari condu
se de Gheorghe Bețivu și 
Petru Vîlcea au fost redis
tribuite aici pentru urgen
tarea turnării și șlefuirii 
mozaicurilor,. La ultimul

șantierului I am trecut în 
revistă măsurile stabilite la 
fața locului. Pe acest șan
tier s-au concentrat im
portante efective de cons
tructori. La finisajele in
terioare, în 22 martie a.c. 
lucrau 70
15 martie 
spc#it la 100 de oameni, nivel, în timp ce oamenii 
odată cu sosirea iscusiți-

• lor meșteri bolintineni. Pe 
constructorii din formațiile 
conduse de Ion Militării, 
Dumitru Ardeleana, Victor 
Pîrvu și Constantin Bar
bu îi găsim la lucrările 
interioare -de zidărie și ten
cuieli. Există un front 
larg de lucru și pentru

de oameni. Din 
efectivele , au

sosirea iscusiți- din brigada comunistului . 
Gheorghe ,’Neagoie execută 
lucrări la șarpantă și arte, 
rială, au început - lucră
rile- de- izolații sub condu
cerea lui Ion Țoma. Fișrar-

’ V. STRĂUȚ V

(Continuare in pag. a 2-a)

de 
ani

Arpad 
mai 
dar, 

se 
împletește bine cu expe
riența celor, care au mulți 
ani de minerit, cum sint 
șeful de brigadă, ; . 
de schimb Ludovic Var
ga, Ștefan Ploaie, Vasile 
Blag, Mihai Ranconschi și 
minerii Vasile Drob și 
Nicolae Nistor, Mertlbrij 
brigăzii se cunosc, se

Gheorghe BOȚEA

Sint respectate cu stric
tețe. normele de tehnica 
securității și monografia 

tde armare".
Brigada se caracteri

zează prin coeziune su
fletească, iar .rezultatele 
bune pe care .le obține 
lună de lună sint rodul 
întregului colectiv care 
acționează ca un singur 
om. .Numai în cele doua 
luni și jumătate care au 
trecut de la începutul a- 
nului- a extras peste pre
vederile planului aproa- . 
"pe 1000 tone de cărbune. (Continuare în pag. a 2-ai
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Activul de partid—puternic implicat 
în creșterea producției fizice

Manifestări studențești în cinstea 
aniversării a 60 de ani de la crearea 
U.T.C. și 25 de ani de la crearea

SEMINAR 
STUDENȚESC, 
martie, la Sibiu, s-au desfă
șurat lucrările Seminarului 
național studențesc, mani, 
festare dedicată aniversării 
â 60 de ani de la crearea 
U.T.C. și 25 de ani de la 
crearea U.A.S.C;R. In ca
drul acestei prestigioase și 
tradiționale sesiuni științi. 
fice a fost sintetizat po
tențialul de creație științi
fică și tehnică al studenți
lor a căror atitudine . de 
cercetare se formează în 
invățămîrttuî superior prin- 
tr-o integrare armonioasă 
cu, producția. Studenții de 

‘ la Institutul de mine din
Petroșani au prezentat 7 lu- 

. crări a căror valoare a fost 
apreciată pentru noutatea 
și posibiltatea aplicării în 
producție. Lucrarea „Insta
lație și tehnologie pentru 
extragerea cărbunelui prin 
tăiere hidraulică’', realiza. 
,tă de studenții Mircea Mă. 
rilă Ion Neacșu, Schtum- 
blik Francisc (anul V) și / 
Gina Alias (anul IV) de la 
Facultatea de mașini și in
stalații-miniere, coordonați 
de prof. univ. dr. ing, Ni- 
colae Iliaș. a 
cu premiul I.

CONCURS
NAL. Astăzi.

pre îndeplinirea sarcinilor 
încredințate. Faptul că în
treaga muncă politică este 
axată pe înfăptuirea sar. 
cinîlor la eărbune o dove
desc în primul find suc
cesele obținute la nivel de 
mină, plus 2350 tone 
Cărbune extras de la 
cepului anului.

Desigur, am arătat 
’ mai citeva aspecte

muncii politico-organizato. 
rice âe-la mina Aninoasa, 
problematica fiind mult mai 
vastă.. Comitetul de partid 
se preocupă de întărirea 
ordinii și disciplinei. în 
prezent în cadrul discuții
lor individuale cu mem
brii de partid se fac reco- . 
inindări, li se trasează sar
cini concrete ce privesc 
bunul mers al vieții de 
organizație, al procesului de 
extracție. în perioada ca
re urmează comitetul de 
partid 
tenția 
muncii 
zațiile 
toarele
care nu au 
redreseze 
din cauza 
re de absențe nemotivate 
ce se mai înregistrează aici, 
în cadrul. acestor organi
zații preocuparea de că- 
pătii a b.o.D. - va fi gene
ralizarea experienței înain
tate a brigăzilor fruntașe 
precum și crearea unei pu. 
ternice opinii combative 
prin gazetele de perete și 
stația de radio-amplificare, 
prin colectivefe de agita
tori împotriva actelor de

indisciplină și altor neajun. 
suri, care, din păcate, se 
mai înregistrează la aces
te sectoare. Stilul de mun
că dinamic, convingător a- 
plicat 
portid 
șurile 
ce ce 
lucru
tru de partid dau convin, 
gerea că oamenii muncii 
de la Aninoasa, în frunte 
cu comuniștii, vor reuși să 
îmbunătățească simțitor în
tregul proces de extincție, 
să sporească producția de 
cărbune.

tone de cărbune exu-ase 
peste prevederi de la în
ceputul anului.

Experiența comuniștilor 
de la sectorul I, privind 
mecanizarea lucrărilor din 
abataj, a fost .preluată de 

. către activul de partid de 
la sectorul III. Aici, un 
grup de comuniști materi, 
alizează una din însem-t 
natele propuneri, făcute tot 
cu prilejul adunărilor ge
nerale, care vizează intio- 
ducerea în stratul 13 a u- 
nui complex de mare pro
ductivitate și randament, 
în prezent comuniștii 
Gheorghe Negruț, Vaier Ră. 
doi. Marcel Gudactr, Vasi- 
le Coj'ocaru, Traian lonașc. 
Ion Păstrăveanu acționează 
în vederea introducerii mo. 
defnului utilaj, ei asumîn- 
du-șî angajamentul să de
vanseze termenul de punere 
în funcțiune cu Strei zile.

O altă direcție în care 
acționează comitetul de 
partid pe întreprindere este 
întărirea asistenței tehnice 
pe schimburi. • Cadre teh- 
nico-inginerești, membri ai 
comitetului dp partid pe 
mină și sector sînt reparti. 
zați pe schimburi și forma
ții. de lucru. Dintre aces
tea, amintim pe Zianu Ho
dor, sectorul I. Gheorghe 
Popa, sectorul IV, Iosif 
Zlăgneaiiul sectorul II, ca
re coordonează, îndrumă și 
sprijină activitatea de pro
ducție. în sectoarele respec
tive. informînd totodată zil- 

' nic comitetul de partid,des.

FILIALA PETROȘANI

de noile organe de 
alese, precum și mă. 
politico-organizatori- 
stau pe agenda de 
a comitetului

i ...

Cursurile vor avea loc 
în ziua de luni, 22 mar
tie 1932, ora 17 după 
cum urmează :

— anii 
la Școala 
Petroșani

— anul
Comitetului municipal de 
partid. ?

U.A.S.C.R.
NAȚIONAL cursul profesional „Traian 
In 11 și 12 Laîescu”, organizat în ca

drul manifestărilor dedica, 
te aniversării a 60 de ani 
de la crearea- U.T.C. și a 
25 de ani de la crearea 
U.A.S.C.R,

MUNCA patriotica. 
In această perioadă 350 de 
studenți din anul I, seria 
A, de la Facultatea de mi
ne, participă la acțiuni de 
muncă patriotică efectuată 
la obiectivele de ’investiții 
șt înfrumusețare a împre
jurimilor institutului cî.t și 
la mina Livezeni.

CREAȚIA ȘTIINȚIFICĂ 
Șl TEHNICA. In săptămî. 
na următoare Institutul de 
mine Petroșani va participa 
la faza județeană. a con
cursului de Creație științi. 
fic.ă și tehnică, manifesta, 
re care evidențiază poten
țialul creator al oamenilor 
muncii în legătură nemij
locită eu practica economi
că. Prin machete funcțio
nale, aparate, instalații și 
mașini proiectate - și reali
zate în institut, prin pa
nouri cuprinzi nd brevete de 
invenții, proiecte realizate 
de studenți și cadre didac
tice în cercuri de creație 
științifică oferă imaginea 
permanentei acțiuni de in. 
tegrare a învățămîntui ui su
perior minier cu producția.

fost distinsă

PROFESIO- 
la Institutul 

de ruine -e desfășoară con-
țae*ș«»«a»BBSS**aBe*t!>**>!

DUMINICA, 21 MARTIE
8,00 Admiterea în învăță- 

mîntul superior teh
nic și agricol (con
sultații).

8,40 Omul și sănătatea. 
9,00 De strajă patriei.
9,30 Bucuriile muzicii,

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea >
13,00 Telex.
13,05 Album 

Dialog 
rești și

Barraca. Episodul
22,15 Telejurnal.

MARȚI, 23 MARTIE

2.

r
Ci-

copiilor.

duminical, 
între Bueu-

Constanța.
14,00 Desene animate; Tom 

și Jerry.
— Vedete interna- • 
ționale: Reîntîlnire
cu Elviș Presley.
— Cascadorii.., rîsu-

; lui.
16,1-5 Pagini din comedia 

cinematografică ro
mânească : Post-
xestant. Producție a 
studioului cinemato
grafic „București".

17.30 Telesport.
18,10 Ritmuri în foileton 

cu formația „Domino".
18,40 Micul ecran pentru 

cei mici „Ce frumoa
să ești tu, țară 
Partea I.

19,00 Telejurnal.
19,20 Arc peste timp 

satul românesc. 
—1962—1982.

19.45 Cîntarea României. 
Emisiune consacrată 
vieții cultural-artis- 
tice a satului socia
list.

20.30 Film artistic. Debu- 
tanții. Premieră pe 
țară. Producție a 
studiouri lor fran
ceze.

22,15 Telejurnal.
22.30 Pagini alese din 

pere.
LUNI, 22 MARTIE

15,00 Emisiune în limba 
maghiară.

17,50 1001 de seri,
18,00 închiderea progra- 

»mulul.
20,00 Telejurnal.
20,25 Cincinal ’81-
20.45

in
1907

o-

de 
în-

nos-
nu- 
ale

î.și va îndrepta a- 
spfe impulsionarea 
politice la organi. 

de bază de la sec-
III și V, sectoare 

reușit încă să-și 
activitatea și 
numărului mă-

I, II și III — 
generală nr. 1

IV — în sala

Pfiorităti pe șantierele 
construcțiilor sociale 

(Urmare din pag. 1)
betoniștii din 
Iosif Demișca 
plase rabiț 
false..,

Dar cu o zi 
de 
tier, constructorii au dis
cutat pe faze de lucrări cu 
reprezentanții proiectantu
lui ultimele detalii care au 
lipsit din proiect. Șeful 
șantierului- I,‘ Nicolae Sasu, 
apreciază că : „în ce ne 
privește interioarele maga
zinului universal vor fi 
terminate integral și vor 
fi predate la recepție pînă 
la 31 mai".

Deci se muncește 
tr-un ritm 
spus însă

brigada lui 
montează 

la tavanele

mai înainte 
vizita noastră pe șan- 
constructorii

De pe 
jene.
Cadran
Roman

■’85. 
plaiuri sălă-

mondial, 
foileton. La

asigurarea agentului ter
mic, partea de construcție 
a rețelei de racord la ma. 
gistrala termoficărîi- a fost 
terminată. Mai trebuie exe
cutate unele lucrări la ca
mera de ventilație și' la ra
diatoare.

Este de apreciat Z ■, tul 
că la magazinul unyf^al 
sînt .concentrate în prftent 
efectivele necesare mențiț 
nerii unui ritm susținut de 
execuție, care să. permită 
finalizarea Ia termen a lu. 
crărilor. în același timp în
să. nu trebuie neglijate ce
lelalte obiective de inves
tiții pe care Ie 
constructorii din 
șantierului I. Se 
repartizarea de efective co
respunzătoare și la pune, 
tele de lucru de la lucră
rile tehnico-gospodărești, 
cum sînt apartamentele cu 
termen de predare apro
piat și rezervoarele pentru 
apă potabilă. în planul a- 
nual șantierul I trebuie să 
execute 324, de apartamen
te. în acest prim trimestru 
al anului sînt prevăzute 
pentru predare la benefi
ciar apartamentele din 
blocurile 34 din Petrila și 
49 din Petroșani. Există un 
larg front de lucru la blo
curile 59 A și 59 B din 
Petroșani, iar la Petrila 
pînă la finele lunii mai, 
vor trebui predate ■- încă 
40 de apartamente ^'blo
cul 38 G. Volumul maț 
lucrări prevăzute fni.jS-fle- 
folosirea judicioasă a for
ței de muncă, asigurarea 
unei bune aprovizionări cu 
materiale a tuturor punc
telor de lucru. .

execută 
cadrul 

impuneîn- 
intens. Trebuie 
că mai există 

unele probleme nesoluțio
nate de care depinde res
pectarea termenului de pre
dare. Constructorii ni s-au 
plîns că nu pot începe lu. 
crările la rezervorul de 
apă pentru eventualitatea 
incendiilor. Proiectul tre
buia procurat din timp de 
la institutul de proiectări 
pentru comerț București. 
Deși lucrarea nil este de 
prea mare anvergură, pro- 

. blema procurării proiectu
lui trebuie avută în ve
dere acum, din timp?

La fațadă au fost mon
tate schelele. S-a creat ast
fel front de lucru pentru 
montarea placajului de tra
vertin. Lucrarea aparține 
monturilor de , la „Marmu
ra" — Simeriâ. Este nece
sar să se facă demersuri 
de pe acum pentru înce
perea montajului iraverti- 
nului. în ceea ce privește

•••■■■■•■«■•■••(■■«I»

desh.
Moment folcloric.
La volan.
Emisiune în limba 
germană.
Tragerea loto. 
1001 de seri, 
închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal.
20,25

20,35 Anchetă TV, Dus-în- 
tors de pe drumul 

st. amăgirilor,
21,00 Telecinemateca.

ciul Dosarele ecranu
lui. Zorii victoriei. 
Premieră pe țară. 
Producție a studio
urilor din Grecia.
Cîntece de voie bună.
Telejurnal.

11,00 Telex.
11,05 Prestigiul liceului 

groindustrial.
11,30 Roman foileton. La 

Barraca. Episodul 2.
12,15 Pentru curtea și gră

dina dumneavoastră.
12,20 Melodii populare.
12,40 Cincinal '81—’85. Re

surse, priorități, di
recții de acțiune.

13,00 nm.T01’03 Pr0Sra’ 12,40 Patriotismul - înda- 
’ torire de onoare fa-

16,00 Telex. ...,ț . ța de glia strămo-
rfmMmummuuHueufUHwumtuHnHumammuMnm

a-

22,10
22,20

11,00
11,05

JOI, 25 MARTIE

Telex.
Film artistic. Debu
tanta.

'MUIMMMtMt/UMUtffiHmțfmffHMmtMtWmiMMUMrWmU»
16,05 Imagini din Pakis

tan.
16.25 Viața școlii,
16.50 Clubul tineretului.
17.30 Consultații în spriji

nul învățămîntului 
ideologic.

17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.25 La zi în agricultură.
20,45 Divertisment muzical.
21,05 Arc peste timp în 

satul românesc. 1907 
—1962—1982.

21.30 Teatru TV. Mozart și 
Salieri -de A.S. Puș-

pe

șească și față de 
noua societate.

16,00 Telex.
16,15 Viața culturală?
17,00 Studioul tineretului.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,20 La zi in agricultură.
20,30 Drumurile țârii, dru

murile inimii. Con
curs de cultură ge
nerală.

21,40 Meridianele cîntecu- 
lui.

22,1a Telejurnal.

15,00 Telex.
15,05 Imagini din Bangla-

z
fein. Premieră 
țară. .

22,15 Telejurnal.

MIERCURI, 24 MARTIE
16,00 Telex.
16,05 Profesiunile cincina

lului.
16,25 Șah.
16.40 Civica.
17,00 Cvartetul „Voces".
17.40 Tragerea pronoex- 

pres.
- 17,50 1001 de seri.

18,00 închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mică.

ii,40
17.50
18,00

Actualitatea econo
mică.
Arc peste timp 
satul românesc. 
—1962—1982.
Pe strune de vioară. 
Film artistic. Spa

niole la Paris. Pre
mieră TV. Producție 
a studiourilor 
niole.

22.20 Telejurnal.
SÎMBATA, 27 MARTIE

11,00 Telex.
11,05’ Ritm și melodie.
11.30 La frontierele cunoaș

terii. Serial științific. 
Episodul 6.

' 11,55 Profil teatral.
irul „Victor Ion Popa' 
din Bîrlad.

13,00 La sfîrșit de săptă- 
mină.

17,35 Martie — cronica e- 
venimentelor politice.

18,00 închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal.
20.30 Foarte bine.

- 20,50 Melodii, melodii. 
21,00 Teleenciclopedia.
21.20 Film. : ~
22.20 Telejurnal.
22.30 Nocturnă TV.

VINERI, 26 MARTIE

20,35

21,00
21,10

în
1907

spa-

Tea-
!’u

! 
I

Munca într-o j 
brigadă fruntașă

din »f Urmam din pag. li

ajută și se respectă re
ciproc, greutățile care 
s-au ivit au fost depăși
te prin muncă și înțele
gere. De altfel Nicolae 
Toata ne spunea: 
crez de mult timp cu 
foarte mulți dintre 
ponenții brigăzii dar indi
ferent de greutățile care 
s-au ivit nimeni nu a

„Un

•om-

încercat să dezerteze 
mijlociii colectivului, dim- ț 
potrivă am pus umărul l 
serios pentru a putea să * 
depășim greutățile și să i 
ne numărăm din nou J 
printre brigăzile fruntașe \ 
ale minei. Toți am în-1 
țeles că numai prin in- 1 
tensificarea efortului co- ț 
lectiv, prin disciplină și 4 
prin muncă putem să a- J 
sigur ăm țării cit mai \ 

mult cărbune". I

• LA „FAPTUL ZILEI" • DECADA EDUCAȚIEI 
din cadrul sectorului I de MATERIALIST-ȘTIINȚIF1- 
la mina Aninoasa se con- CE, din școlile orașului 
semnează : „Pentru organi- Vulcan se va desfășura în 
zarea și întreținerea " în T"
mod exemplar a lucrărilor 
miniere, maistrul minier 
Adămuț Avram a fost pre- 

în 16 martie, n miat cu 1500 de lei". Iată
Și 

de
or-
in-

• ACTIVITĂȚI PIONF- 
EREȘTL Sub genericul 
„Uimind exemplul comu
niștilor", ' 
avut loc la Casa pionieri
lor și șoimilor patriei din 
Vulcan o dezbatere în 
cadrul căreia au fost evi- i 
dențîate principalele - mo
mente din activitatea or
ganizației revoluționare de 
tineret.

o frumoasă invitație 
pentru ceilalți maiștri 
a-și dovedi capacitatea 
ganizatorică pentru a
tra în posesia unui ase
menea stimulent material. 
Zău că face i

perioada 21—30 martie. In 
cadrul decadei vor fi or
ganizate dezbateri, expu
neri, experiențe școlare, 
prezentări de noutăți ști
ințifice urmate de filme 
documentare.

• DIN NOU FOTBAL. 
Mîine, 20 martie, din nou 
tribune arhipline la Pe
troșani : cu începere de la 
ora 16,00 (în deschidere
MMM I MMM» MMMMM MMM MMMMM MMM»

de la ora 14,00, meciul e- 
chipelor de tineret) se în- 
tîlnesc cele două divizio
nare A din județul nos
tru — Jiul și Corvinul. 
Avem speranța unui meci 
frumos și 
a băieților

a unei victorii 
noștri.

realizată deRubrică
Teodor ARVINTE
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Există numeroase terenuri 
bune de cultivat

Pentru o ținută civilizată 
a piețelor agroalimentare

Fiecare om al muncii, cultivarea acestui teren, 
fiecare tînăr, casnică, pi. 
onier sau pensionar, poa
te contribui, fără prea 
mare efort, la cultivarea 
cantităților de legume și 
zarzavaturi destinate con
sumului, incit acestea 
să se găsească din abun.’ 
dență. In scopul arătat, 
așa cum de altfel se ce
re, este necesar să fie 
cultivat fiecare metru de 
pămînt care nu este des
tinat înfrumusețării. In 
cartierul Aeroport din Pe
troșani există condiții op. 
time pentru îndeplinirea 
în mod exemplar a aces
tei importante obligații 
cetățenești. Suprafețe 
de cultivat sînt clestule. 
Mă voi referi, spre exem
plu, numai la unele din. 
tre aceste terenuri. In

- spatele magazinului ali
mentar nr. 10 se află o

■ suprafață de 10 000 me
tri pătrați pămînt bun de 
cultivat. După un calcul 
sumar, locatarii blocuri
lor 4, 6 și 8 de pe stra
da Oituz și din blocurile 
1, 3 și 5 de pe strada 
Păcii ar putea avea, prin

pe tot timpul verii, legu
me și zarzavaturi proas
pete, aproape fără nici o 
cheltuială.

Intre blocurile 8 și 10 
de pe strada Păcii există 
o suprafață bună de cui. 
tivat de peste 2 000 mp. 
Aceeași suprafață se află

si între blocurile 12 14 și 
16-18.

De un lot bun de culti. 
vat, de aproape 4 00(1 mp, 
dispun și locatarii blocu
lui nr. 5 de pe strada Oi- 
tuz. Cetățenii din blocu
rile amintite, cultivînd a. 
ceste suprafețe s-ar putea 
aproviziona, pe timpul 
verii și al toamnei cu 
cantitățile necesare de 
pătrunjel, morcovi, ceapă, 
usturoi, gulii, lobode și, 
de ce nu. cu ardei, toma. 

'te, gogonele și chiar car
tofi și varză. Alte mii de 
metri pătrați de teren li-

ber și bun de cultivat cu 
legume și zarzavaturi se 
găsesc în jurul celorlalte 
blocuri din cartierul Ae
roport din Petroșani.

Pentru cuitivarea aces
tor suprafețe, oamenii au 
la dispoziție o parte din 
uneltele necesare Ia res. 
ponsabilii de blocuri, iar 
cele de 
voie se 
comerț, 
rezolvat 
condiție și anume hotărî, 
rea cetățenilor de a în
făptui, în mod exemplar, 
indicațiile date de condu
cerea de partid, știind că 
prin aceasta aduc o con
tribuție de seamă la apro
vizionarea din abunden
ță a populației cu legume 
și zarzavaturi. Desigur, 
hotărîrea nu va întîrzia sâ 
se înfăptuiască.

In concluzie, ar fi bine 
să se treacă cit mai re
pede la repartizarea lotu
rilor pe locatari pentru 
desțelenirea și pregătirea 
acestor terenuri în vede
rea cult’vării să se facă 
în timp optim.
. C. DANILA, Petroșani

care mai au ne
pot procura din 

Mai rămine de 
cea de a treia

Se 
două 
din 
rii trebuie să fie întîmpinați 
atît cu produse cit și de 
un cadru comercial civilizat. 
Dacă în asigurarea gamei 
sortimentale și a cantități
lor de produse depindem 
într-o mare măsură de pro
ducătorii care vin din alte 
localități și de modul în 
care lucrătorii' celor -16 uni
tăți permanente alimentare, 
de alimentație publica, in
dustriale și de legume ,și 
fructe concentrate aici sînt 
aprovizionate, în privința 
cadrului civilizat, nu mai 
depindem decît de noi. Prin 
a depinde numai de noi în- 

. țelegînd priceperea gospodă
rească, plus inițiativa din 
partea administrației piețe
lor, o servire civilizată, păs
trarea și prezentarea cores
punzătoare a fondului de 
marfă. Ne vom ocupa în 
cele ce urmează de cîteva 
aspecte dintre cele ce de
pind de noi.

Primul aspect. E curqt in 
piața mare a orașului nos
tru ? In interiorul halei prin
cipale și în cele două incin-

înțelege că in cele 
piețe agroalimentare 

Petroșani „ cumpărăto

Din scrisorile sosite la redacție
Fruntași la contractări

în acest an au încheiat cu 
statul importante contrac
te : Ioan Timișan a con. 
tractat pentru acest an do
uă ovine, doi miei, 300 hl 
lapte de vacă, 40 kg de caș 
și 40 kg de lină ; Nicolae 
Bore, care în 'anul 1981 a 
predat statului pe bază 
de contract un vițel, un 
porc de 110 kg, 40 kg lină, 
în acest an a contractat cu 
statul două ovine, 3 miei, 
44 - kg lină, 40 kg caș de 
oaie și alte produse.

A. MICA, Lupeni

De la agentul agricol al 
Consiliului popular al orașu
lui Lupeni; Maria Mărgi- 
neanu,_am aflat cîteva fap
te semnificative privind 
contractările de animale 
pentru fondul centralizat 
al statului. La tineret bo-

• vin, planul pe anul 1982 al 
orașului, Lupeni a fost re
alizat și depășit. Astfel, fa. 
ță de 155 de capete, cît s-a 
prevăzut, s-au realizat con
tracte' pentru predarea a 
181 de capete, lată și cîte
va nume de țărani băști
nași care în anul trecut și

Cartierul nostru—cit mai frumos I

te exterioare, da I Hala inte
rioară este spălată în fie
care zi de luni, mesele me- 
talice folosite pentru expu
nerea și desfacerea produ
selor sînt curate, pereții sînt 
zugrăviți și tîmplăria metali
că este vopsită nu demult 
Noul administrator, loan Vla
dislav, s-a confruntat în 
ultima perioadă cu o seamă 
de probleme reușind să a- 
sigure, spre exemplu, . des
fundarea rețelei de canali
zare a cărei funcționare de
fectuoasă a cauzat acoperi
rea incintei exterioare cu un 
strat gros de gheață în pe
rioada iernii, iar, apoi cu o 
balta, acum secată. Ilustrati
vă pentru spiritul' gospodă
resc ce-l caracterizează pe 
noul administrator este • și 
preocuparea lui pentru a- 
menajarea unei cișmele pen
tru ■ spălarea legumelor d.e 
către producătorii sosiți la 
piață, pentru menținerea stă
rii generale de igienă și 
pentru respectarea, pe cit 
este posibil, a mercurialu
lui. în curs de realizare este 
închiderea incintei cu mese 
din beton și spații de des
facere prin gard din pre
fabricate și porți metalice. 
O „închidere'1 care se d- 
nunță frumoasă, practică, 
sperăm și igienică, este pre- 
conizată și la piața nouă 
din cartierul Aeroport.

in partea dinspre apa Ma- 
leei a halelor însă, in loc 
de ordine, igienă și spirit 
gospodăresc se pot vedeo 
mai multe aspecte intolera
bile. Acest spațiu este pur 
și simplu o pată degradan
tă pe cartea de vizită a 
orașului, un loc pe care, 
periodic, se aglomerează ne- 

■ gfijențele lucrătorilor co
merciali din cuprinsul hale
lor, disprețul față de ținuta 
orașului al altor cîteva uni
tăți. Intrarea in acest spa
țiu este posibilă cu greu 
datorită unui șanț neastu
pat și o unei grămezi 
pămînt netransportate 
toamnă de constructorii 
ia șantierul Petroșani
T.C.H. Maistrul îon Trantea, 
care cunoaște bine ce a 
rămas în urma lucrărilor pe 
care le-a executat aici, ne-a 
promis o revenire, chiar i-

de 
din 
de 
el

Odată cu primele zile însorite de primăvară, in 
orașul Lupeni au început lucrările de plombare și 
asfaltare a străzilor. In imagine echipa de asfalta, 
tori condusă de llie Stoica aeționind în centrul actual 
ai Lupeniului,

Foto ; Ștefan NEMEGSEK

ProfitînA de zilele înso
rite, locatarii cartierului 8 
Martie din Petrila au trans
format împrejurimile blo
curilor în adevărate șantie
re ale hărniciei. Zilele tre
cute i-am întîlnit muncind 
cu pasiune în jurul blocu
lui 30 pe locatarii llie Tîr- 
lea, Ilina Horvath, Fiorica 
Piroșea împreună cu Iosif 
Horvath, responsabilul blo
cului. Pentru început ei au 
curățat zonele verzi și au 
reparat gardul de sîrmă.

Nu s-au lăsat mai prejos 
nici locatarii blocurilor 24, 
22, 35 și 25 printre care 

.enumerăm pe loan Crețu, 
Pompei Boer, Ion Chelariu, 
Gheorghe Galiș, Ion Do-

brițan, Ioan Marinescu. Ei 
au curățat zona ve^de, au 
reparat gardul pe o lungi
me de 60 m, au săpat pă- 
mîn tul și au pregătit stra
turi pentru a cultiva legu
me și zarzavaturi. Am re
marcat dorința locatarilor 
de a munci cu sirs pentru 
a face cartierul cit mai fru
mos. •;

mediată. dar, după cite se 
vede pe teren a uitat-o. Are, 
tot aici — mai bine nu ar ' 
avea - p mostră de impro
vizație (magazie) și I.C.S.M.f. 
Un astfel de adăpost pen
tru ambalaje nu poate fi in
vidiat nici de amatorii ce
lor mai urîte improvizații. 
Totuși I.C.S.M.I. l-a ampla
sat și îl menține de cițiva 
ani în cel' mai căutat vad 
comercial al orașului. Ne 
pronunțăm pentru dispariția 
urgentă a acestei carica
turi, să-i zicem arhitectoni
ce, care atrage în jurul ei 
gunoi și neglijență, in rest, 
spațiul respectiv găzduiește 
gunoi, resturi de ambalaje 
din carton și alte reziduuri, 
zgură, mai multe 
butoaie metalice, 
va barăci și ele destul de 
inestetice și 
ce constituie ____  .
zolant. 'Parte din acestea 
ca o completare 
juns pînă 
la rîndu-i foarte poluată de 
reziduurile 
puse de 
învecinate. Un tablou care 
ne face pur și simplu de 
rîs și ne aduce multe bles
teme. In fața unor amînărî 
de multe luni, ne vedem, 
de asemenea, obligați să 

adresăm lotului de construc
tori din Valea Jiului al în
treprinderii județene pentru 
îmbunătățiri funciare invita
ția de a urgenta realizarea 
magâzinului de legume și 
fructe anexat halelor și ca
re întreține, de multe luni, 
un punct de dezordine în 
mijlocul vadului comercial 
respectiv.

in contextul prezentat în 
care mulți, prin comoditate 
și neglijență poluează zi de 
zi, administratorul piețelor, 
oricîtă inițiativă ar avea, nu 
se va putea descurca, nu 
va putea schimba repede 
înfățișarea tocului la care 
ne referim. Pentru ca pie
țele orașului să se înfăți
șeze în ținuta pe care o do-1 
rîm, -este necesar sprijinul 
unităților menționate și, nu 
în ultimul rînd, ăl lucrători-’ 
lor comerciali și al locuitei 
rilcr megieși.

denivelări, 
alte cîte-

elementeare ...______ _
Un tablou do

au a-
în albia Maieei,

de tot felul de- 
locuitorii străzilor

Vasile BELDIE, 
Petrila

Dezaprobare

cititorilor
MAKiAxxA GHEBAUR, 

Vulcan : Modul în care ați 
descris urcușul spre înăl
țimi, întrecerile de săniuțe 
și schi între colegii de în
vățătură și drumeții este 
intr-adevăr antrenant. Fiind 
elevă am dori să ne scrieți 
din activitatea cultural- 
sportivâ a școlii,’ despre 
acțiunile de colectare a ma. 
terialelor refolosibile, a sti
clelor și borcanelor, despre 
muncile patriotice între
prinse pentru înfrumuseța
rea- localității, dar toate la 
concret. Dorim să avem o 
colaborare rodnică.

UN GRUP DE GOSPO
DINE din cartierul 7 No-

iembrie, Petrila : Din cau. 
za gerului,' în timpul tran
sportului, apa minerală pu. 
tea să înghețe și nu a fost 
adusă în cantități suficien
te în perioada de iarnă. 
Conducerea I.C.S.A.P. și 
A.P. Petroșani ne-a asigu-' 
rat că acum acest sorti
ment se găsește și se va 
găsi și în viitor în toate 
unitățile „Alimentara". Da. 
că lucrurile stau altfel vă 
rugăm să reveniți.

IOAN CARPEN, Petrila: 
Din verificările noastre a 
rezultat că cele sesizate de 
dv. nu se adeveresc în to. 
talitate,. totuși conducerea

unității ne-a asigurat că va 
lua măsuri pentru preve
nirea unor asemenea aba- 

. teri. .
M. S1MONIS, Lupeni : O 

defecțiune tehnică ia ca
bluri a făcut ca telefonul 
dumneavoastră și altele din 
această parte a orașului să 
nu funcționeze o perioadă 
destul de îndelungată. Am 
primit asigurări că defecți
unile au fost remediate iar 
telefoanele funcționează 
normal. Cit privește coletul 
rătăcit, trebuia să discutați 

. cu dirigintele oficiului poș. 
tal pentru ca pachetul să 
fie căutat de lucrătoarea de 
la poștă, din a cărei greșea
lă a fost eliberat unei alte 
persoane.

Intlmplarea despre care 
scriu s-a petrecut mai de. 
mult, data nu are impor
tanță. La ora 11,30 am ur
cat în autobuzul care ple
ca din Aninoasa spre Pe
troșani. Călători, ca de o- 
bieei, mulți, îngrămădeală 
la urcare și totuși nu se 
trecea dincolo de taxatoare, 
pentru că nu se dădeau bl. 
lete. După ce așteptase la 
cap de linie mai multe mi
nute ora plecării, taxatoa
rea completa de zor dia
grama și nota ceva pe bi-1 
lete. I-am adresat totuși 
solicitarea de a da bilet la 
care mi s-a replicat: „Ești 
oarbă, nu vezi că scriu ?“ 
Pot s-o asigur că, deși am 
65 de ani, nu sînt oarbă. 
O întreb de ce scria de 
zor tocmai cînd trebuia 
să dea bilete călătorilor 
și îi dezaprob comporta- ' 
mentui față de oamenii în 
vîrstă.

Maria BACINSCHI, 
Aninoasa

îoma ȚAJARCA
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Executiv al C.C. al P.C.R.
lor mici, realizate cu PU-, 
sibilități locale, pentru a* \ 
fi date' în producție mai

a.
al cincinalului, s-a realizat 
o producție de energie e- 
lectrică de peste 70 mili- .......... . ... .... .,............
arde kWh, mâi mare cu devreme decît a fost pre

văzut în plan.
Comitetul Politic Execu

tiv a trasat, de asemenea, 
sarcini importante tuturor 
ministerelor pentru reduce
rea consumurilor de ener
gie, treeîndu-se, în toate 
sectoarele, la aplicarea u- 
nor măsuri ferme pentru 
îmbunătățirea tehnologiilor 
de producție.

Comitetul, Politic Execu. 
tiv a subliniat că îndepli
nirea programțiiui do creș
tere a energiei impune gu. 
vernului, tuturor miniște- 

folosirii hidrocar- relor economice și îndeosebi 
Ministerelor Energiei Elec
trice si Minelor jă ia cele pll¥11IU
mai hotante masuri pen- tivitatea internațională 
tru folosirea întregului po- partidului și statului 
tențialj material m produ- jggj principalele orien- 

tări în politica externă în 
anul 1982 și a hotărît să Ie 
supună dezbaterii plenarei 
C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
informat despre vizita de 
prietenie făcută în 
noastră, în perioada 19- • '
februarie, de tovarășii 

Dușan Dragosavaț, președin
tele Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

Aprobînd în unanimitate 
concluziile la care s-a a- 
juns cu prilejul convorbiri
lor româno-iugoslave la 
nivel îițalt. Comitetul Po
litic Executiv a stabilit mă
suri pentru traducerea în 
viață a celor convenite, în 
vederea dezvoltării în con
tinuare a relațiilor de pri
etenie, solidaritate și co
laborare dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

Comitetul Politic Execu
tiv a hotărît convocarea 
plenarei C.C. al P.C.R. în' 
ziua de 31 martie.

virie, urmînd ca- din 1985 
să se intre intr-un ritm 
normal de reproducție și 
tăiere. Cantitățile de carne 
planificate pentru aprovi
zionarea populației, consu
mul pe locuitor, vor ră- 
mîne aceleași, creseîndu-se 
ponderea cărnii de porc, 
pasăre și iepuri de casă, 
pentru a suplini diminua
rea cărnii de bovine.

Apreciind că agricultura 
noastră dispune de efective 
necesare unei bune apro
vizionări a populației, Co
mitetul Politic Executiv a 

•indicat să se acorde o a. 
tenție deosebită realizării 
programului general de 
dezvoltare a zootehniei, îm
bunătățirii în continuare a 
activității de creștere și 
reproducție a animalelor, 
în mod deosebit, s-au luat 
măsuri în direcția reținerii 
și creșterii pînă la prima 
tătare a întregului efectiv 
de vițele, creării de sec
toare și ferme specializate 
în toate unitățile agricole 
crescătoare de bovine, ast
fel îneît — în ' următorii 
4—-5 ani — să se înlocu
iască efectivele de vaci cu 
material biologic capabil să 
asigure producții cît mai 
mari. Măsuri speciale ur
mează să se adopte în ve
derea dezvoltării produc
ției de carne de iepure de 
casă prin construirea unor 
mari ferme de stat, prin 
extinderea creșterii la co. 
operative —și cu deosebire 
la cele din zonele de deal 
și de munte —, pe lingă 
școli, în gospodăriile ane
xe ale instituțiilor, precum 
și în gospodăriile popu
lației. Aceasta va consti
tui o importantă sursă de 
aprovizionare a populației 
și, totodată, de aprovizio
nare a industriei cu piei, 

-u uHupm.- S;a indict, de asemenea,
rea exemplară a prevede. . s® continue ni ritm sus-

- ținut acțiunile de moder
nizare a sectoarelor zooteh
nice șj de asigurare, .con
form planurilor, a unei 
puternice baze furajere, 
prin valorificarea superi
oară a tuturor resurselor 
existente — cu deosebire 
a pajiștilor naturale și a 
utilizării furajelor grosiere, 
conform tradiției și expe
rienței agriculturii noastre. 

Comitetul Politic Execu
tiv și-a exprimat încrede
rea că muncitorii din în
treprinderile de stat, țăra
nii cooperatori, specialiștii, 
producătorii individuali, toți 

lucrătorii din zootehnie, 
vor acorda cea mai mare

stat, unități economice etc. 
și care împiedică concen
trarea tuturor forțelor în 
activitatea concretă de so
luționare a măsurilor pre
cise înscrise în planul de 
stat, în hbtăririle de partid 
și reglementate prin legile 
țării. '

S-a cerut, de asemenea, 
să se diminueze numărul 
de ședințe organizate ta di
ferite niveluri ale aparatu
lui de partid și de stat, să 
se combată cu hotărîre 
.pierderea de timp în dis
cuții inutile, încercarea u- 
nora de a-și justifica lip
sa proprie de răspundere 
în îndeplinirea sarcinilor 
directe ce le revin prin așa 
zisa activitate colectivă. Â. 
devărata muncă colectivă 
este aceea în care se iau 
hotărîri precise, se stabi
lesc sarcini concrete și ca
re duce Ia creșterea spi
ritului de răspundere al 
fiecăruia în îndeplinirea 
hotărîță a îndatoririlor ce-i 
revin la locul său de mun
că. acolo unde a fost in
vestit de partid și de stat.

Comitetul Politic Execu
tiv a cerut să se facă to
tul pentru realizarea inte
grală, lună de lună, a pro
ducției șl sarcinilor de ex
port, asigurîndu-se o pro
ducție de înaltă calitate, 
ridicarea gradului de va
lorificare a materiilor pri
me, paralel cu reducerea 
importurilor, pentru înde
plinirea obiectivului stabi. 
lit de conducerea parti
dului și statului de echili
brare a balanței de plăți 
și lichidarea datoriei ex
terne, ■''?/ '.

Comitetul Politic Execu
tiv și-a exprimat convin
gerea că toți oamenii mun
cii, în frunte cu comuniș
tii, nu vor precupeți nici 
un efort pentru înfăptui-

Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat că, cu toate 
succesele deosebite obținu
te, s-ar fi putut dgbîndi 
rezultate și mai bune, dacă 
s-ar fi acționat cu mai mul
tă exigență și responsabili
tate pentru îndeplinirea ne
abătută a sarcinilor stabi
lite, în legătură cu aceas
ta, Comitetul Politic Execu
tiv a criticat unele mani
festări negative care au 
condus la nerealizarea in
dicatorilor de plan și la 
înregistrarea de pierderi, 
cu deosebire în domeniile 
agriculturii, industriei ali- 

v mentare, minelor, economi, 
ei forestiere, materialelor 
de construcții, industriei 
chimice, industriei ușoare 
și din rețeaua economiei 
locale. .

Comitetul Politic Execu. 
tiv a cerut guvernului, tu
turor ministerelor, centra
lelor și întreprinderilor să 
treacă în modul ce] mai 
hotărît la lichidarea nea
junsurilor și rămîneriior în 
urmă, prin mai buna or
ganizare a producției și a 
muncii, astfel ca pe prim 
plan să stea ridicarea ni
velului calitativ tehnic al 
producției, creșterea efici
enței economice. S-a cerut 
să se acționeze cu fermi
tate pentru încadrarea tu. 
turor unităților în normele 
de consum stabilite. . apli
carea de noi tehnologii cu 
consumuri reduse, să se 
treacă la măsuri concrete 
de realizare a sarcinilor 
privind valorificarea su
perioară a materiilor primo 
— obiectiv economic de în
semnătate deosebită pen
tru progresul general al ță
rii noastre.

S-a indicat, totodată, să 
se acționeze energic, per
severent, în direcția con
centrării forțelor pentru 
ridicarea gradului de recu
perare și valorificare a 
materialelor refolosibile, 
care constituie o sursă 
deosebit de importantă 
pentru satisfacerea nevoi
lor de materii prime ' ale 
economiei noastre, reali- 
zîndu-se în acest scop uti
lajele și tehnologiile cores
punzătoare, conform pro
gramelor existente.

Pornind de la faptul că 
într-o serie de sectoare e- 
conomice, cum sînt indus
tria carboniferă, construc
țiile etc., se 'manifestă lip
să de forță de muncă, Co
mitetul Politic Executiv a 
stabilit ca guvernul să ia 
măsuri pentru redistribui
rea forțelor existente, co
respunzător nevoilor econo
miei naționale, precum și 
pentru reducerea în conți, 
nuare a personalului nepro
ductiv, în vederea satisfa. 
cerii cerințelor de forță de 
muncă în toate ramurile e- 
cononiiei. în anul 1983 .tre
buie lichidată cudesăvîrși- 
re activitatea de producție 
nerentabilă, oprită — con
form legii, producția ace
lor unități care nu reușesc 
să-ș| acopere cheltuielile și 
să obțină beneficii.

Subliniind că sarcinile și 
obiectivele pentru întrea
ga activitate economică _ _
sînt clare. Comitetul Poli- de întărire a autoconduce- 
tic Executiv a cerut ca mi- rii și autoaprovizionării te- 
misterele, organele centrale 
de sinteză, organele de 
partid și de stat să-și de
plaseze întreaga activitate 
jos. în întreprinderi, pen
tru soluționarea operativă, 
practică, a tuturor proble
melor și asigurarea bunei 
<’ r'surări a activității de

•tie.
indicat să se pună 

capăt cu hotărîre practicii 
întocmirii de tot felul de 
planuri și programe, care 
imobilizează un mare nu
măr de cadre din minis
tere, organe centrale de

rilor planului pe acest an 
și pe întregul cincinal, asi- 
gurînd astfel o bază tot 
mai temeinică pentru pro
gresul neîntrerupt al eco
nomiei noastre.

Comitetul Politic Execu- 
■ tiv a analizat Raportul 

privind rezultatele recensă- 
mîntului animalelor și a 
apreciat că situația efecti
velor de animale este, în 
general bună.

Datele recensămîntului a. 
rată că s-au obținut spo
ruri însemnate în creșterea 
efectivelor, reprezentînd 
peste 900 000 capete, por
cine, aproape 1,5 milioa
ne ovine și peste 11 mi
lioane păsări. De asemenea, 
s-au realizat creșteri în
semnate la iepuri de casă, 
și alte animale. în același 
timp, a rezultat că la bo
vine efectivele sînt mai 
mici cu 182 000 capete, fa
ță de anul ' precedent.

Pe ansamblu, cu excep
ția bovinelor, efectivele de 
animale asigură condițiile 
necesare atît pentru înfăp
tuirea programului de auto
aprovizionare, cît și pen
tru creșterea continuă a 
efectivelor în anii viitori.

Comitetul Politic Execu- ____
tiv a dezbătut un Raport p.CR. 
privind unele măsuri pen
tru realizarea programului

rttoriale, precum și asigu
rarea aprovizionării în bu
ne condiții a populației.,

Pe baza rezultatelor re, 
censămîntului. s-au adus u- 
nelo îmbunătățiri ale pre
vederilor programului de 
autoaprovizionare. în sensul 
diminuării, tăierilor și pre
lungirii duratei de îngră- 
șare a tineretului bovin, la 
peste doi ani, urmînd să 
se ajungă Ia 
cef puțin 400 
animal. Prin 
se asigură o 
chilibrală a speciei de bo.

o greutate de 
kg pe cap de 
aceste măsuri 
dezvoltare e-

peste 2,5 miliarde kWh de- 
cît realizările anului 1980. 
Cu toate acestea, ținînd 
seama de cerințele econo
miei șl implicațiile crizei 
energtice pe plan mondial, 
sînt necesare măsuri pen
tru extinderea și perfecțio
narea sistemului electroe- 
nergetic național, devansa
rea realizării de centrale 
electrice pe cărbuni, valo-. 
rificarea potențialului hi
draulic, introducerea în 
balanța energetică, a unor 
resurșe de energie și dimi
nuarea i 
burilor.

Pentru atingerea unei 
producții de energie elec
trică de 82,5 miliarde kWh 
în 1985 și de 110 miliarde 
kWh în 1990. se va insta
la, în actualul cincinal, o 
putere nouă de 7920 MW, 
din care circa 2500 MW în 

' centrale hidroelectrice șî

mii 30 de ani, asigurîndu-se 
acoperirea cheltuielilor și 
rentabilizarea activităților 
în acest domeniu.

Comitetul Politic Execu
tiv a analizat și aprobat, 
de asemenea, Raportul cu 
privire Ia efectivul, com
poziția și structura orga
nizatorică a partidului, la 
31 decembrie 1981 : Rapor. 
tul cu privire la activita
tea desfășurată în anul 
1981 de către organele de 
partid, de Stat și organiza
țiile de masă pentru în
făptuirea politicii de cadre 
a. partidului ; Raportul pri
vind activitatea de rezolva, 
re a propunerilor, sesizări
lor, reclamațfilor și cereri
lor oamenilor muncii în 
1981 ; Raportul privind ac-

a 
în

"i

cerea de energie, precum și 
Pentru gospodărirea. în mo
dul cel mai rațional, a a- 
cestui factor esențial al 

_______ _____ ___ dezvoltării economice a pa- 
5420 MW în termocentrale triei noastre, 
funcționînd pe cărbune, șiș. 
turi și resursa refolosibile 
și 9350 MW în? perioada 
1986—1990. Toate centra
lele termoelectrice noi se 
vor realiza ca centrale de 
termoficare pentru a pro
duce. combinat, energie e- 
lectrică și termică.

în domeniul energeticii 
nucleare vor fi luate mă
suri pentru accelerarea lu
crărilor de construcție și 
amplificare a puterii insta. 
late în centralele nuclearo- 
electrice. Centrala de la 
Cernavodă va fi dotată eu 
5 grupuri de cîte 660 MW, • 
în loc de 4 grupuri, cît s-a 
prevăzut inițial. In Mol
dova urmează a se realiza 

- o centrală nuclearo-electri- 
că cu 3 grupuri de cîte 
1000 MW, din care un grup 
va fi pus în funcțiune pî
nă în 1990. în Transilvania 
se va ampjasă cea de-a 
treia centrală; similară cu 
cea de la Cernavodă, ale 
cărei lucrări de construcții 
vor începe cel mai tîrziu 
în 1984; urmînd ca 1 sau 
2 grupuri să fie puse în 
funcțiune pîriă în 1990.

Contribuția surselor noi 
și refolosibile de energie 
în balanța de energie pri
mară, în perioada 1981— 
1990 urmează să crească 
de la 5500 «**li tone com
bustibil convențional, în 
1985, la 7000—10 000 mii 
tone, în 1990.

Comitetul Politic Execu
tiv a stabilit o serie de 

atenție realizării programe- măsuri pentru creșterea
lor de creștere a efective- producției de energie elec-
lor de animale la toate spe- trică pe bază de cărbune, 

astfel îneît cea mai mare 
parte din producția de e- 
nergie electrică a țării să 
fie realizată prin folosirea 
acestui combustibil.

In legătură cu aceasta, 
s-a indicat intensificarea 
cercetării și prospecțiunii 
geologice și elaborarea de 
noi tehnologii de extracție 
a cărbunilor do Ia mărie a- 
dîncime și cu condiții hi- 
drogeologice grele. în sub
solul țării sînt identificate 
noi zăcăminte, prin a că
ror valorificare se va ob
ține un grad de asigurare 
cu cărbune pe o durată 
de ’ circa 100 de ani.

în vederea asigurării can
tităților de cărbune pen
tru producția de energie 
electrică și acoperirea ce
lorlalte consumuri din eco- 

. nomie, este necesar ca în 
perioada 1982—1985 pro
ducția de cărbune să creas
că de la 44 milioane tone, 
cît prevede planul în 1982, 
Ia 87 milioane tone în 
1985.

S-a indicat să se depună 
eforturi pentru darea în 
funcțiune a obiectivelor hi
droenergetice, potrivit pro
gramului stabilit și să se 
acorde atenție sporită ce-

Comitetul Politic Execu
tiv a examinat, de aseme
nea, un Raport cu privi
re la încasările, cheltuieli
le și venitul net din acti
vitatea de poștă și teleco
municații.

în urma analizării costu. 
rilor din acest sector. Co
mitetul Politic Executiv a 
adoptat un plan de măsuri 
menit să conducă Ia re
ducerea cheltuielilor, a 
consumurilor de materii 
prime și materiale, de pie
se de schimb. la mai buna 
organizare a muncii și spo
rirea eficienței întregii ac
tivități, la îmbunătățirea 
continuă a calității servi
ciilor către populație. Au 
fost stabilite sarcini pen
tru utilizarea judicioasă a 
personalului, creșterea vo
lumului de prestații poșta, 

telefonice și telegraf i- 
prin sporirea grăitului 

_ utilizare «'.capacităților 
de producție'; existente.
. Au fost aprobate măsuri 

privind reașezarea tarifelor 
poștale, telefonice și tele
grafice. unele din ele ră
mase nemodificate în ulti-

ir .

le, 
ce, 
de

* - .

Comitetul Politic; Execu
tiv a soluționat, de aseme
nea, probleme curente ale 
activității de partid și de 
stat.

15,00

FILMt

TV

eiile — condiție esențială a 
creșterii veniturilor lor și, 
totodată, a satisfacerii ce
rințelor economiei naționa
le, ă aprovizionării cores
punzătoare a populației.

Comitetul Politic Execu
tiv a examinat Raportul 
cu privire la realizarea Pro
gramului energetic pe cinci
nalul 1981—1985 și dez
voltarea potențialului ener. 
getic al țării pînă în 1990, 
■stabilit pe baza hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al

In acest cadru s-a subli
niat ca, pornind de la ori
entările date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, 
președintele Republicii So
cialiste România, planul 
cincinal 1981—1985 stabi
lește sarcini pentru crește
rea accelerată a extracției 
de cărbune și sporirea cu 
precădere a puterii insta
late în centralele ce folo
sesc astfel de combustibili, 
precum și în centralele hi
droelectrice. în același 
timp, se prevăd măsuri 
pentru intensificarea rit
mului de construcție a cen
tralelor nucleare electrice.

în anul 1981, primul an

PETROȘANI — 7 No
iembrie ; Călărețul e- 
lectrie ; Unirea: Ana și 
hoțul.

PETRILA : Pe drum.
LONEA : Convoiul,
ANlNOASA

iul stelelor (I—II).
VULCAN — Lucefă- 

rul: Războiul stelelor 
(I—II).

LUPENI — Culturali 
Ana și hoțul; Muncito
resc : Intre două curen
te de apă.

URIC ANI :■ Domnișoa
ra Noorie. - - - '

Emisiune în limba 
germană.
Muzică populară,
jutul orei 16,00 —

directa :

15,50
In,

.Transmisiune
Adunarea solemnă .’ și
spectacolul omagial con
sacrate. aniversării a 60 
de ani de la crearea 
U.T.C. și a 25 de ani de 
la înființarea U.A.S.C.R.

Iri pauză : „Noi, a- 
ceastă generație". Ima.Războ-
gini din viața și munca 
tineretului,
20,00 Telejurnal.
20,50 Film artistic : „Li

niștea din adîncuri".
22,20 Cîntul - tinereții 

■ noastre — program ■ 
muzical-coregraf ic.

22,45 Telejurnal.

Mica publicitate
Fiat 1100. Piese 
Telefon 41739 du- 
17. (474)
martie, cînd pro-

VIND 
schimb, 
pă ora

La 3.1
fesorul Hie Marinescu din 
Craiova împlinește 60 de 
ani foștii elevi, prieteni și 
colegi devotați, din Vul
can, sînt invitați la o ma
să tovărășească. (476) -

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Konya 
Olga, eliberată de I.C.R.A.

Petroșani. O declar nulă.
• (470) : >

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mol
dovan Gheorghe, eliberată 

de-de I.U.M. Petroșani. O 
clar nulă. (473)’

PIERDUT certificat:: 
absolvire opt clase pe 
mele Murgilă Constantin, 

eliberat de Școala genera
lă nr. 1 Vulcan cu nr. 
300317 din 4 aprilie 1970. 
11 declar nul. (475j •' .

de 
nu-
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