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Mobilizare exemplară 
pentru sporirea 

producției de cărbune

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
ia întreprinderea avicolă

de
iu cursul dimineții do 

tn i e rcur i, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului 
Comunist Român. pre
ședintele Republicii Socia
liste România, a efectuat 
o vizită de lucru la între
prinderea avicolă de stat 
— Buftea, sectorul agricol 
Ilfov.

Noul dialog de lucru se 
înscrie în preocuparea 
constantă și grija nesiă- 
bită pe care o manifestă 
conducerea partidului și

stat Buftea
statului nostru, personal 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de activi
tatea din agricultură, 
reia îi revin sarcini 
mai însemnate în 
carea in viață a pricipiu- 
lui autoeonducerii și au- 
toaprovizionării, în ridi
carea continuă a nivelului 
de trai 
timpul 
general 
nalizat 
factori 
minister, centrale de pro-

că- 
tot 

apli-

al poporului. în 
vizitei, secretarul 
al partidului a a- 
la fața locului, cu 
de răspundere din

fii, și unități producătoa
re, stadiul realizării pro
gramului de producție la 
păsări și animale mici, noi
le soluții tehnologice de 
creștere a păsărilor, mă
surile întreprinse pentru 
modernizarea utilajelor și 
halelor din acest deose
bit de important sector 
agriculturii.

întreprinderea avicolă 
stat Buftea a acumulat.

al

de
în

(Continuart (n pag a 4-aj

^’“tapacesie
. mergătoare marilor 
! nimente politice <
avea loc în viața țării — 
Conferința Națională 
partidului și a 35-â ani
versare a Republicii —■
minerii de la Uricani, 
îndrumați și sprijiniți în
deaproape de organizația 
de partid depun eforturi 
stăruitoare pentru spori
rea producției de cărbu
ne, pentru pregătirea 
producției anului viitor. 
Acționînd în acest 
text colectivul 
lui I grăbește luct 
punere 
nor noi i 
ducție. 1 
batajul 
3 nord, 
o producție zilnică de 
400 tone cărbune. în ex
celași bloc se conturea
ză un alt abataj fron
tal care va fi pus în 
funcțiune în primul tri-

a

con-, 
sectoru- 

srările de 
în funcțiune a u- 

capacități de pro- 
Este vorba de a- 
fcontai din blocul

, care va avea

viitor.
comite- 

conduce- 
sectoru- 

întregul colectiv și-au 
mobilizat eforturile pen
tru a urgenta lucrările 
de punere în funcțiune 
a celui de-al doilea com
plex mecanizat de . mare 
tehnicitate și randament. 
Se lucrează intens la
suitorul de atac și la

camerele de montaj. în- 
ceplnd cu a doua decadă 
a lunii decembrie 
i n t r o d u c e 
mele secții ale

mestru al anului 
sectorul II, 
de partid, 
tehnică a

vont 
pri- 

eotn- 
plcxului. No străduim ca 
începînd cu în februarie 
1983 de la această mare 
capacitate de producție 
să dăm cărbune.

Desigur, și minerii din 
cadrul sectorului Iii au 
reușit să se mobilizeze 
exemplar și să raporteze, 
in cinstea Conferinței 
Naționale a partidului 
depășirea, la zi, în "a- 
ceastă lună a sarcinilor 
de plan cu 220 tone căr
bune. Ei sînt hotfirîți să 
realizeze îu cinstea, mă

rețului eveniment poli
tic, 2 000 tone cărbune. 
Cunoscuții brigadieri 
Constantin Sorescu, Ște
fan Baeiu, Simion 
descu au obținut 
damente superioare 
lor planificate.

Este cunoscut faptul că 
in acest an mina Uri
cani a rămas datoare e- 
conomici naționale cî- 
teva zeci de mii (84169) 
de tone de cărbune. Este 
adevărat, au fost cauze 
obiective : tectonica stra
tului, nelivrarca la timp 
de către beneficiari a u- 
tilajelor, dar și cauze 
subiective, cauze care ne 
aparțin, cum ar fi : în
călcări ale disciplinei 
tehnologice și a muncii, 
absențe nemotivate, în- 
tirzierile, concediile me
dicale. Toate acestea au 
fost analizate recent de

Cornel BOLOLOI, 
secretar al comitetului 
de partid, I.M. Uricani

(eantinuare tn pag a 2-a,

Iresponsabilitatea 
„energofagilor" trebuie 
definitiv... scurtcircuitată
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NATIONAL AL OAMENILOR MUNCII
Sub președinția tovară

șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, președin
tele Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, miercuri, 
8 decembrie, a avut loc 
Plenara Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii 
din industrie, 
transporturi, 
mărfurilor și

Intrarea
Nicolae Ceaușescu în 
Radiodifuziunii, unde 
desfășurat plenara, a 
salutată cu puternice 
plauze și urile. S-a scan-

Con-
Oa-

au

construcții, 
circulația 

finanțe.
tovarășului 

sala 
s-a 

fost 
a-

dat cu însuflețire
..Ceaușescu — I’.C.R. !“.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în pre
zidiu au luat loc membrii 
Biroului Executiv al 
siliului Național al 
menilor Muncii.

Lucrările plenarei
fost conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La "propunerea Biroului 
ExeciMiV al Consiliului 
Național al Oamenilor 
Muncii, plenara a adop
tat, în unanimitate, ur
mătoarea ordine de zi :

1. Proiectul Planului 
național unic de dezvolta
re economico-socială a Re-

publîcii Socialiste Româ-^~•
nia pe anul 1983.

2. Proiectul Biffietu^ui 
de stat pe anul ilffT"*

3. Programul privind în
făptuirea măsurilor de au- 
toconducere și autoaprovl- 
zionare, în vederea asi
gurării unei bune aprovi
zionări a populației cu pro
duse ag realimenta re și 
bunari industriale de con
sum, pe trimestrul
1982 și semestrul I 1983.

4. Unele măsuri 
nizatorice.

în cadrul ședinței, au 
luat cuvîntul tovarășii

IV

orga-

(Continuare în pag. a 4-a}

Plenara Consiliului Național
al frontului Democrației

................ — - . *
și Unității Socialiste

asigurării unei bune 
provizionări a
CU
re 
de 
IV
1983.

La 
aflate 
1 uut 
Elena 
le
Sibiu al F.D.U.S.,

1. Proiectul Planului 
milionul unic dc dezvolta
re econom'.. o-socială a Re
publicii Socialiste Româ
nia pe amil 1983.

2. Proiectul Planului 
dezvoltare a agriculturii 
industriei alimentare pe 
nul

3. 
stat 

; 4.
înfăptuirea 
a utocon ducere 
provizionare.

a- 
populalici 

produse agraalimenta- 
și bunuri industriale 
consum pe trimestrul 
1982 și semestrul 1 *

. întrunită, miercuri du
pă-amiază, sub 
ția tovarășului 
Ceaușescu, secretar 
neral al Partidului 
munist Român. președin
tele Republicii Social 
liste România, președinte
le Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, Ple
nara Consiliului Național 

Frontului Democ al i< 1 
si Unității Socialiste a a- 
vut la ordinea de zi urmă
toarele probleme :

președin- 
Nieolae 

ge- 
Co-

■ Ședința Camerei 
legislative a con
siliilor populare

ai

lor

inu-

arde,

do 
și 
a-

Aero-
Pe-
Pe- 

c<t -la 
e-

dezbaterca pinic’.elor 
pe ordinea de zi au 
cuvântul 
Bleahu,

Consiliu! ui

tovarășii :
prcședinte- 

județean •
Vasile

ui Central 
O.D.U.S.

inge-
a-

(Continuate in pag. a tal

în- 
iuat 

reduce- 
artifi-

Tradiționalul nostiu raid-control pc tema gos
podăririi judicioase și reducerii consumului de e- 
nergie electrică și-a propus, marți seara, să pună 
în valoare experiența pozitivă dar să ia și atitudi
ne împotriva aspectelor de condamnabilă risipă în- 
tilnite în unele întreprinderi petrilene. Ne-âu în
soțit, ca și altă dată specialiști de la S.D.E.E. Pe
troșani. Ca o concluzie generală se desprinde fap
tul că economisirea energiei electrice, această sar
cină patriotică a fiecărui om al muncii, este privi
tă cu responsabilitate, măsurile întreprinse în a- 
cest sens făcind cinste bunilor gospodari petrileni.

„Lumina" înțelepciunii
■ în ultimele trei luni, 

mina Petfila s-a înca
drat în consumul normat

& de energie electrică, ba 
chiar a înregistrat eco
nomii însemnate — 132 
MWh în septembrie, 160 
în octombrie, 111 în no
iembrie, nedepășind în 
vreo zi vîrful de consum 
planificat. Sing. Victor 
Sandu, șeful biroului e- 
nergetic se afla, marți, 
la ora 17, alături de dis
pecerul minei, suprave
ghind cu atenție curba 
consumului. îri fiecare 
după-amiază, între orele 
17-—22 același lucru îl 
fac, cu schimbul, lucră
tori ai biroului energe
tic și ai sectorului electro
mecanic. în eventualita
tea unor cazuri alar
mante, s-a dispus scoa
terea din funcțiune a unor 
consumatori, care se pot 
lipsi temporar de energie 
electrică. La nivelul 
treprinderii s-au 
măsuri pentru 
rea iluminatului
cial, prin secționarea u- 
nor circuite, înlocuirea 
becurilor mari consuma- 'Ctnti'mu'» tn oap. a 2-a

dezvăluie căile risipei 
toare de energie cu tu
buri fluorescente, scoa
terea din funcțiune a cor
purilor de iluminat 
tile.

Un exemplu de 
niozitate întîlnim în 
telierul de sudură 
singurul bec care 
este implantat în hota de 
absorbție a emanațiilor 
toxice, lumina fiind ast
fel dirijată doar spre 
locui de muncă.

Consemnînd măsurile 
energice - întreprinse, 
nu putem trece însă cu 
vederea unele „scurgeri" 
de energie electrică — 
în biroul încuiat al maiș
trilor de la investiții ci
neva uitase să stingă 
lumina ; pe alocuri se 
mai pot elimina corpuri 
de iluminat; la clau- 
baj, un bec defect, de 
mare putere, este gata 
să explodeze oricînd 
excepție 
ghereta 
poartă a 
radiator,

flagrantă, 
controloarei 
fost găsit 
care consumă

K Plenara Comiietu- 
al

1983.
Proiectul Bugetului de 
pe anul 1983.
Programul privind 

măsurilor de 
si autoa- 

in vederea

Vocația de a construi pentru oameni, 
pentru binele și fericirea

In cadrul colectivului 
Grupului de șantiere Pe
troșani al T.C.II. 
loc un eveniment 
bit, cu bogate .> 
cații, Unul dintre 
tructorii tetei ani, 
Sasu, a fost 
intr-un cadru 
prilejul pensionării 
45 de, ani de muncă - ne
întreruptă din care , mai

a avut
deose- 

-semnifi-
- cons- 
Nicolae 

sărbătorit 
festiv, cu 

după

bine de 42 de arii pe șan
tiere. Tinerii de azi. mi
ile de familii care locu
iesc în prezent în blocu
rile din cartierul 
port, din centrul, 
troșaniului sau din 
trila nu știu poate 
temelia oricărui nou 
difieiu social-cultural din 
localitatea reședință de 
municipiu stă cite o par

liricădin sufletul și su
doarea acestui om care 
onorează cu prisosință 
nobilul titlu de făurar 
al -bieții noastre noi. Sub 
conducerea lui Nicolae 
Sasu, constructorii șan
tierului 1 Petroșani dl 
Grupului de șantiere Va
lea Jiului al’T.C.H., au 
pus pietre de temelie la 
primul bloc din actualul

cai tier Aeroport, com
plexul de învățămînt de 
pe dealul institutului, 
casa de cultură, spitalul 
municipal și atîtea alte 
obiective de investiții so
cial-cultural e care au dat 
noi valențe Urbanistice,

Viorel STRĂUȚ

(Continuare tn pag a 2-a,
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Titlul de organizație fruntașă 
obligă la sporirea eficienței 

activității
Conferința de dare de 

seamă și alegeri a orga
nizației U.T.C. de la I.M. 
Lupeni, reprezentînd pe 
cei peste 1 000 de mem
bri ai organizației de ti
neret a minei, a anali
zat critic și autocritic 
activitatea desfășurată 
de comitetul U.T.C. și de 
cele 16 organizații de ba
ză. Atît darea de sea
mă, cît și participanții 

i ocolit
an

a

111CX, VXV pui W

la discuții nu au 
faptul că în acest 
activitatea economică 
colectivului minei a fost 
nesatisfăcătoare, iar ti
neretul nu s-a implicat 
întrutotul în eforturile 
colectivului 
pentru a 
patriei 
bune < 
ficabil pe mă- _ 
sura cerințe- 
lor economici naționale. 
Cu toate acestea organi
zația U.T.C. de la mina 
Lupeni se poate mîndri 
cu cîteva rezultate i 
ritorii; în anul 1981, 
g^pizația minei a 
declarată fruntașă în 
trecerea utecistă pe 
deț, iar în acest an,

fost 
in
In 

127 
cei 

fost 
or-

productive
lificat 400 de tineri. La 
concursurile profesiona
le și pe meserii, au fost 
antrenați peste 300 de 
tineri, dintre care 6 s-au 
calificat la fazele supe
rioare.

Rezultate bune au 
obținute și în viața 
ternă de organizație, 
perioada analizată 
de tineri dintre 
mai buni uteciști au 
primiți în rîndurile
ganizațiilor de partid, 
iar 39 de tineri au fost 
primiți în organizațiile 
U.T.C.

Darea de seamă, par- 
ticipanții la discuții : Mar- 

cel
da .. . . Niță

căr- Alegeri in Ovldiu Popo-
cocsi- organizațiile U.T.C. vic* *, Mircea

. • ■ ■■ ■■■■
| un kWh. In lipsa calo-
< riferului, recunoaște 
I controloarea Nica Dan- 
j ciu, se mai pune în pri- 
I ză radiatorul. în con-
> dițiile în care conducta 
J de încălzire trece la cîți- 
| va centimentri de ghe- 
. retă...
j Se poate
I și mai bine
| Exemplul de bună gos- 
I podărie a energiei elec- 
? trice s-a dovedit molip- 
I sitor și pentru prepara- 
J torii petrilenl. în acest 
J sens electricianul Ion 
a Moian de la S.D.E.E. re-
• marcă 'susținuta campa- 
j nie desfășurată de condu- 
■ cerea preparației. Sem- 
| nificativ este și faptul că
• în ultimele trei luni s-a 
I redus consumul de encr- 
J gie electrică față de cota
> planificată cu 195 MWh.
• Există totuși locuri de 
I .muncă în care mai hă- 
J lăduiește risipa. O sim- 
I plă secționare a circui- 
! telor ar reduce consu- 
J mul de energie electri- 
| că în sculărie cu două
• ^treimi. Lăcătușul Elena 
| Molnar nu s-a gîndit pî- 
. nă acum, se vede că ini- 
| țiativa trebuie să urce...
• treptele ierarhice. Cînd 
I fluxul de benzi este o- 
J prit, iluminatul artifi- 
I cial devine inutil. Totuși

rica Kis, Vio
rel Andrei, Constantin Li- 
lă, Ion Tîrnoveanu, Emil 
Rad, loan Huda și 
s-au referit însă și 
lipsurile care s-au 
nifestat în activitatea 
comitetului, a organiza
țiilor U.T.C. Peste 300 de 
tineri au făcut absențe 
nemotivate pentru . care 
fapte, unora li s-a des
făcut contractul de mun- 

eco- că. Dar, au arătat vorbi
torii, atunci cînd sînt 
discutate acte de indisci
plină în adunările gene
rale, lipsește combati*i-  
tatea necesară pentru a-i 
aduce pe acești tineri pe 
făgașul cel bun. Toate 
aceste aspecte negative, 
au cerut părticipanții la 
discuții, să stea în atenția . 
noului organ ales.

Pe baza dezbaterilor, a 
propunerilor formulate de 
participânți, conferința ă 
adoptat un plan de mă
suri complex care pre-

me- 
or- 

fost 
în- 
ju- 

, a 
primit diploma de onoa
re a C.C. al U.T.C. Tot
odată, din planul 
nomic pe acest an, la lu
crări finanțate, uteciștii 
au realizat 210 mii lei, 
iar la cele nefinanțate 
2,6 milioane lei.

Prin acțiunile patrio
tice tinerii au efectuat 
revizii și reparații la di
ferite utilaje, au contri
buit la aprovizionarea cu 
materiale a brigăzilor de 
mineri, au 
stîlpi hidraulici, 
te TH, brățări, 
plasă, motoare, 
subansamble, lucrări 
căror valoare se 
la peste 2,21 milioane 
lei. Au colectat 800 to
ne fier vechi, 9 tone cu
pru, au descărcat în de
pozite 500 tone de dife
rite materiale și utilaje, 
în perioada analizată, 
s-au calificat și polica-

Morar,
Pîrlog,

alții 
la 

ma-

I Mobilizarei t

pentru 
| producției
i (Urmare din pag I)

; comitetul de partid și 
î consiliul oamenilor mun- 
: cii, unde s-a stabilit un 
: program concret de mă- 
î suri ce privesc - elimina

rea acestor lipsuri. De 
fapt, trebuie să spun că 
s-a trecut deja la în
făptuirea acestui pro
gram, care are drept scop 
sporirea producției de 
cărbune, realizarea e- 
xemplară a sarcinilor de 
plan ale anului viitor.

Paralel cu sporirea pro- 
; ducției de cărbune, cu 
; pregătirea producției a- 
! nului viitor, organiza- 
; ția noastră de partid se 
■ preocupă de întărirea or- 
: dinii și disciplinei, de ca- 
i lificarea și policalifica- 
; rea forței de muncă, de

exemplara I 
sporirea | 
de cărbune |

3 
îmbunătățirea plasării ; 
posturilor, a calității căr- i 
bunelui, de folosirea ju- ; 
dicioasă a energici, corn- i 
busțibilului, materiilor \ 
prime. Acționînd cu răs- ; 
pundere și în domeniul j 
muncii cu omul, în sfera i 
educației' și propagandei : 
prin toate mijloacele j 
și formele de influența- i 
re, organizația noastră ’ 
de partid mobilizează 
întregul colectiv la rea
lizarea sarcinilor de 
plan. Sîntcm hotărîți să 
întîmpinăm Conferința 
Națională a partidului cu 
noi și noi realizări în 
muncă, să ne intensifi
căm eforturile pentru a 
traduce în viață obiec
tivele Congresului al 
XII-lea al partidului.

vo informam
• ÎN ANUL 1983, în 

orașul Lupeni se vor 
construi și apartamente 
proprietate personală în 
blocuri cu un etaj sau 
două. Este vorba de blo
curile 18 A și 18 B, si
tuate în apropierea cen
trului civic al orașului 
De remarcat că aceste 
blocuri de locuințe vor 
avea la subsol boxe sau 
garaje, la alegere.
• SPECTACOL. As

tă seară, ora 20,00, la Ca
sa de cultură Petroșani, 
Teatrul de estradă Deva 
susține un spectacol pen
tru fruntașii în producție 
de la cele . două mine și 
alte unități economice ale 
orașului. Spectacolul se 
intitulează „Revista la 
ora exactă", biletele fi
ind difuzate prin comi
tetele sindicale din între-
prinderi.

H FOTBAL. Asociația 
sportivă „Minerul" Vul
can în colaborare cu 
Consiliul orășenesc pen
tru educație fizică si

sport Vulcan organizea- I 
ză un turneu-fulger cu ■ 
participarea echipelor I 
divizionare C din Vale, ! 
după următorul program: l 
azi, ora 12,30, Minerul • 
Vulcan — Minerul Ani- I 
noasa ; ora 14,30 Mine- | 
rul Lupeni — Minerul 
Paroșcni. Duminică, 12 
decembrie, de Ia ora 10, 
meciul pentru locurile 
3—4, iar de la ora 12 fi
nala pentru locurile 1—2. 
Toate partidele vor fi 
găzduite de stadionul 
„Minerul" din Vulcan. .
• ÎN ORAȘUL PE- 

TRILA este în curs de ’ 
finalizare o nouă dotare I 
socială, prin forțe pro- • 
prii. Este vorba . despre | 
„casa pensionarilor", ca- | 
re va dispune de spații • 
pentru numeroase acti- I 
vități culturale, recrea- J 
tive, asigurînd condi- I 
ții pentru o plăcută pc- I 
trecere’ ă anilor de pen- I 
sie. I

Rubrică realizată de I
Ioan LASCU •

vo infoptnonf !
se I

recuperat 
clemen- 
scocuri, 
diferite*

a
ridică vede acțiuni concrete în 

vederea creșterii apor
tului la realizarea pro
ducției de cărbune, per
fecționarea muncii edu
cative în rîndul tinere
tului minei.

Za înaltele cote ale exigenței I
rofesionale {

Avram MICA, 
Lupeni

Muncitoarea Florica Po
pa, una din tricotoarele 
fruntașe de la I.T. Petro
șani, mult apreciată pen
tru calitatea lucrărilor e- 
xecutate.

P
„Un colectiv cu un e- 

fectiv mic, dar cu Un a- 
port însemnat în activi
tatea șantierelor de cons
trucții". Așa poate fi 
denumit lotul din Lu
peni al Trustului de lu
crări speciale București, 
condus de inginerul Cor
nel Dumitrașcu, un in
terlocutor amabil care 
ne-a vorbit pe larg des
pre activitatea colecti
vului i

— Executăm lucrări 
speciale de izolații atît 
pentru obiective indus
triale cit și pentru cons
trucții de locuințe pe 
șantierele din Lupeni, 
Vulcan, Uricani. De da
tă mai recentă, și ca 
nouțele tehnică, am în
ceput glisarea coșului de 
fum pentru viitoarea cen
trală termică de la „Vîs- 
coza“.

— De ce „noutate teh- 
tică‘‘ ?

— Coșul de fum va 
avea o înălțime de 80 
m, cu diametrul variabil 
de la bază spre cota fi
nală. La bază, diametrul 
este de 16 m. Printr-o 
tehnologie aparte trebu
ie să asigurăm reducerea 
proporțională a diame
trului, astfel ca la cota 
finală să însumeze nu
mai 3 m. Trebuie să a- 
sigurăm deci, o conicita- 
te perfectă a coșului pe 
care o obținem prin re
ducerea cofragului, la un 
pas constant, cu fracțiuni 
de cite un centimetru.

— Ați mai construit a- 
sem'enea lucrări ?

— Maistrul Sthadler 
Matyus, cel care coordo
nează lucrarea, a realizat 
cu ani în urmă prima lu
crare de acest gen, exe

cutată la noi în țară, 
prima glisare a unui coș 
de asemenea mărime.

— In ce stadiu se află 
lucrarea ?

— Sîntem la cota 20, 
iar față de grafic sîntcm 
în avans. Maistrul Stha
dler Matyus precum și 
colegul său Marian Ștei- 
că acordă toată atenția 
calității lucrării.

— Cum stați cu celelal
te „lucrări speciale" ?

— Tot în avans față 
de grafic. Echipele con
duse de Gheorghe Flo- 
rea, muncitor specialist, . 
și Nicolae Gîtan execută 
în prezent izolații hidro
fuge și antidcide, de 
protecție. Pe baza —r 
bune organizări a mirhcu, > 
ambele echipe lucrează 
în avans față de plan.

Ion MUSTAȚĂ

I rUrmarg din pag. I)

unii n-au înțeles acest 
lucru. împreună cu mais
trul loan Xoacă consta
tăm că nu peste tot 
s-au înlocuit becurile 
cu tuburi fluorescente. 
Există așadar încă po
sibilități de reducere a 
consumului de energie 
electrică. (Ion VULPE)

Iluminație nonstop
Mare i-a fost mirarea 

inginerului Dumitru Bi- 
volaru, energeticul șef 
al minei L o n e a 
cînd a aflat că am 
intrat pe poartă fără 
să fie anunțat ofițerul 
de serviciu și fără să 
fim legitimați (paznic 
în schimbul II, 7. XII 
Margareta Carp). A făcut 
dînsul acest lucru și 
după -ce s-a convins ci
ne sîntem, ne-a însoțit 
în raidul nostru. In clă
direa administrativă, lu
minile erau stinse • în 
toate birourile și cori
doarele. La baia maiș
trilor însă, în vestiare 
ardeau 5 tuburi fluores
cente de 60 W la care 
nu se găseau întrerupă
toare. Femeia de servi
ciu Carolina Nagy (de 
2 luni făcea curățenie în 
vestiare și în baie) nu 
știa unde sînt sau un

de ar trebui să fie în
trerupătoare. După 15 mi
nute au fost găsite în
trerupătoarele cu prici
na după dulapurile cu 
haine. Aceeași situație 
și în baie — 4 becuri de 
40 W ard nonstop din 
lipsa unui întrerupător, 
în sala de mese ardeau 
10 becuri, deși se făcea 
numai curățenie. La in
tervenția noastră au ră
mas aprinse numai 4 care 
răspîndeau suficientă lu
mină pentru a se execu
ta curățenia. Și la punc
tul alimentar (gestiona
ră Iuliana Munteanu) un 
robinet de scurgere a 
energiei electrice era 
lăsat deschis. Deși uni
tatea era prevăzută cu 2 
tuburi fluorescente de
40 W și încă 2 de 60 
W legate la întrerupă
toare diferite ardeau toa
te fără ca cineva să fie 
la acea oră în maga
zin. Tot aici o vitrină 
frigorifică (600 W) era în 
funcție deși în ca se aflau 
mai mult... conserve. La 
celelalte puncte de lucru 
(claubaj, mașină de ex
tracție, circuitul puțului, 
depozit de lemne) con
sumul de energie electri
că se făcea raționalizat. 
Am fost asigurați de e- 
nergeticul șef al minei 

că această risipă va fi 
curmată înainte ca rîn
durile de față să' vadă 
lumina tiparului. (Gh. 
BOȚEA).

In comerț, 
plusuri și minusuri...
Raidul nostru nu a o- 

colit nici unitățile co
merciale din orașul Pe- 
trila, mari consumatoa
re și ele de energie e- 
lectrică.

La majoritatea unită
ților se manifestă o gri
jă deosebită pentru re
ducerea, pe cît posibil, a 
consumului de energie 
electrică. Experiența po
zitivă intîlnită la unită
țile 14 „încălțăminte", 
15 „Tricotaje", Labora
torul de cofetărie și pa
tiserie, 24, 26, 29, 31 și 
42 Autoservire, 330 „Co
fetărie", 6 „Legume-fruc- 
te", ar putea fi „copia
tă" și de unități unde 
spiritul gospodăresc și 
de economisire nu este 
privit cu... ochi buni. 
Prima surpriză neplăcu
tă : avem la unitatea 
25 „Legume — fructe". 
Ușa fiind închisă 
(pe dinăuntru), ne sur
prind cele patru tuburi 
de neon care ardeau... 
fără rost. Probabil pen

tru ca să vedem că, 
după program, unitatea 
este închisă 1 Mulțumim 
pentru „buna intenție", 
dar am fi văzut și cu... 
un singur tub aprins 1 
Alăturat la unitatea nr. 
53 „Croitorie" în sala de 
primire nu se aflau de- 
cît... două tuburi aprin
se, cei doi meseriași lu- 
crînd în atelier. Scuza 
„abia le-am aprins" nu-i 
disculpă. Risipă (și ne
glijență) am întîlnit și la 
„Frizeria" nr. 16 de la 
complexul din Petrila 
unde, nu era nici un cli
ent, ardeau 4 tuburi de 
neon, deși fiecare avea 
întrerupător separat. La 
intervenția noastră, per
sonalul de aici a recu
noscut că, „da, e sufici
ent un singur tub, din 
moment ce nu avem cli- 
enți", adăugind că au 
aprins tuburile ca să... 
nu-i ocolească clienții.

Deficiențe de același 
fel am întîlnit la unita
tea nr. 1 „Artizanat", 
unitatea nr. 37 „Libră
rie", unitatea 70 „Croi
torie", (lipsa întrerupă
toarelor selective), uni
tatea nr. 101 „Țesături" 
(existența dublurilor de 
tuburi de neon, nejusti- 
ficată). Ne oprim aici cu 
speranța că experiența

i 
pozitivă va fi urmată, iar } 
neajunsurile eliminate. I 
(Al. TĂTAR) |

„Energofagii" j
trebuie sancționați * 
Concluziile raidurilor- I 

control, desfășurate în ! 
ultima perioadă, pe te- • 
ma reducerii consumu- t 
lui de energie electrică ; 
au fost analizate cu f 
chibzuință pentru a în- < 
treprinde măsurile de ri- | 
goare în multe intre- • 
prinderi petrilene, care I 
n-au mai așteptat... ve- *■  
nirea reporterilor și spe- I 
cialiștilor de la S.D.E.E. J 
Salutăm promptitudinea ' 

■ de bun augur pentru ac- î 
tivitatea economică, nu J 
putem însă rămîne indi- | 
ferenți în fața energofa- 4 
gilor, care nu „văd" din- I 
colo de interesul lor in- * 
gust, se complac într-o I 
atitudine de dispreț față I 
de valorile muncii noas- J 
tre. Un exemplu con- î 
creț în acest sens îl ofe- * 
ră personalul cantinei | 
Petrila, a 1.A.C.C.V.J, Lu- . 
minile aprinse fără rost, | 
nesecționarca circuitelor • 
încarcă nepermis de mult I 
contoarele consumului J 
de energie electrică. în I 
astfel de cazuri, cei care J 
nu înțeleg, deocamdată, • 
că economisirea energi- < 
ei electrice se constitu- J 
ie într-o problemă de | 
interes obștesc, trebuie 
sancționați cu asprime. 1;
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ani: Din toată 
mulțumesc că
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Grupului de 
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Un colectiv își afirmă personalitatea
blIe aflăm la mina Vul

can, mai precis in
tr-un loc de muncă 

care implică forță, înde- 
mînare, pricepere, dăruire, 
curaj, o permanentă în
trecere cu timpul, timp 
pe care minerii din ca
drul sectorului V îl mă
soară îu tone de cărbu
ne. Poate de aceea Mir
cea Băltățescu, șeful sec
torului are numai cu
vinte de laudă despre oa
menii săi, iar cînd este
vorba de unii șefi de

Traian Borșa, 
loan 

Ciurăs- 
de la a 

superla- 
sufletul 

— ne măr- 
interlocutorul. 

—ortacii lor sînt a-. 
ceia care au extras, la 

anu- 
tone

■ brigadă:
* Petrache Marin,
| Bud, Paraschiv
■ cu, nu se abține
* face economie de . 
j tive: „Ei sînt
». sectorului"
| turisea

care

zi, de. la începutul 
lui zeci, mii de 
de cărbune.

u o dată 
gîndesc, 
mele de 

spunea Traian Borșa, șej 
„ " , care a ex

tras în acest an peste 
prevederi 6 000 tone de 
cărbune, de ce cei care 
vin la mină se retrag în 
mod rușinos la primul 
contact mai serios cu a- 
batajul, încercînd să in
voce diferite motive. Este 
adevărat, meseria noas
tră este mai grea, băr
bătească, dar tainele, fru
musețea ei nu le desco
peri dintr-o dată, ci clupă 
ani și ani de eforturi, de 
dăruire, de formare la a- 
ceastă veritabilă scoală

I
*

J Spunea 1 rai
• de brigadă,
I<
I• -
I
I-a ,
I
1
I
I
I- «

Ortaci și 
„ortaci**

Erg^^arte mîhnit 
nărt/ÎT»^. încadrase la 
na Aninoasa eu 
mari. Voia să 
ce și să rămînă — gînduri 
care i-au fost spulberate 
într-una din zile cînd în 
abataj un „ortac11 mai în 
vîrstă i-a zis: „Ce 
tinere, cît ai de gînd 
stai ? Cînd pleci îmi 
mic cizmele".

Despre acest nou : 
drat al cărui nume 
rugat să nu-1 scriem 
ce șl facem), cu ochi 
teietorl, care ținea strîns 
sub braț o carte tehnică, 
am aflat că este un tî
năr harnic, disciplinat și

tî- 
mi- 

gînduri 
se califi-

faci 
să 

lași

înca- 
ne-a 
(ceea 
scîn-

i toți (adică cei 
380 de mineri ai sec- 

torului) au dat pa
triei în acest an 333 214 
tone cărbune. Ei toți au 
un singur obiectiv: să 
dea țării mai mult căr
bune, de tot mai bună 
calitate. Și dacă e vor
ba de calitate trebuie să

a muncii si educației 
este ABATAJUL.

Aceeași concepție 
muncă, _ același mod 
a gîncli le-am întîlnit și
la alți brigadieri, la alți 
comuniști din cadrul sec
torului. Ștefan Toth, 
Gligor Costea, loan Bî- 
ră, Dumitru Dascălu,

eunmtmauuțfmuffUfifmmififnufiiumMuuuffiUMn

Bărbați care onorează titlul de miner

Grigore Batir, la mulți 
alți ortaci de-ai lor, care 
nu-și precupețesc nici un 
efort pentru a spori pro
ducția de cărbune. In lu
na noiembrie, de pildă, 
minerii din cadrul secto- nelui, înseamnă pregăti- 
rului V au extras supli
mentar 5154 tone. Aceste 
succese ei doresc să și le 
amplifice în cinstea Con
ferinței Naționale

amintim că în octombrie 
mina Vulcan a primit 

' bonificații de 500 000 lei.
Aceasta exprimă grija 
colectivului pentru îmbu
nătățirea calității cărbu-

re profesională temeini
că, disciplină, autodepă- 
șire continuă.

ste o plăcere 
f*  cuți cu 

Brănișteanu,

să dis-
Aristică 
Traian 

R’-ăzban. Cosma Foca. Ce-

zar Butnari», Nicolae 
loan, Constantin Toma, 
Gheorghe Giosan, Gh. 
Mihăilescu, cu alți mineri 
de la sectorul V. Tot mai 
mult, aici, la Vulcan, 
omul și cărbunele arată 
că fapta contează și 
mai puțin vorba. Pînă 
nu-i făcut preliminarul, 
pînă nu dau și „ceva" în 
plus nu am odihnă. Cu- 
vîntul odihnă este 
degrabă pentru ei 
țumire, conștiința 
toriej împlinite. Să 
pășești lună 
ductivitatea 
nificată cu 
kg pe post, sa obții 
semnate economii de 
nergie și combustibil este, 
desigur, pentru toți mi
nerii sectorului V 
prilej de satisfacție, 
mulțumire, dar și un im
bold în muncă, un anga
jament mineresc de a 
spori producția de căr
bune.

mai 
mul- 

da- 
de- 

pro- 
pla-

ANI Dt MUNCA SI SATISFACȚII* z
In viața Salvinei Ianc 

a avut loc un moment 
moționant. 
pentru ea, u.
colectivul din care a fă
cut parte. După treizeci de 
ani lucrați în același loc 
de muncă, în funcția de 
cîntăritor și apoi recepți- _ Ianc a fost exemplu pen- 
oner la laboratorul C.T.C. 
de la Preparația cărbune
lui din Petrila, a sosit și 
momentul ieșirii la pensie, și demnității.

Evenimentul ieșirii la 
pensie a comunistei Sal
vina Ianc a constituit pen
tru colectiv un prilej de 
bucurie, dar oarecum și 
de regret. De bucurie deoa
rece, ca urmare a grijii 
partidului și statului nos
tru, tovarășa Salvina Ianc

e-
Emoționant 

dar și pentru

nea, cît și în ceea ce pri
vește urmărirea îmbună
tățirii calității cărbunelui.

De o înaltă probitate și 
responsabilitate profesio
nală, mereu angajată în 
îndeplinirea sarcinilor de 
partid, comunista Salvina

tru tinerii pe care i-a edu
cat în spiritul respectului 
față de muncă, al cinstei

Vocația de a construi 
pentru oameni, 

pentru

In cele trei decenii de 
activitate Salvina Ianc a 
efectuat numai operații 
de precizie, atît la cîntă- 
rirea producției de cărbune 
brut expediată la lumina 
zilei de către minerii de 
la I.M. Petrila și I.M. Lo-

ca de altfel toți cei ce 
trăiesc și muncesc in Ro
mânia socialistă, au asi
gurată după pensionare o 
viață liniștită, fără griji. 
O undă de regret pentru 
faptul că, prin ieșirea ei 
la pensie, colectivul pre- 
parației pierde o munci
toare harnică și conștiin
cioasă. Sărbătorind ieși
rea la pensie a comunis
tei Salvina Ianc, colecti
vul laboratorului i-a urat 
ani mulți, sănătate și fe
ricire, precum și invitația 
de a mai trece din cînd în 
cînd ca musafir și sfătui
tor pe la fostul loc . de 
muncă.

Emilian DOBOȘ, 
corespondent, Petri la

superioare, localităților 
din municipiul nostru, ca
lității vieții locuitorilor 
acestor străvechi melea
guri.

In fiecare zi, indife
rent de starea vremii, pe 
frig sau arșiță, pe ploa
ie sau vînt, Nicolae Sa
su era prezent pe șantier 
înaintea tuturor. Auto
ritatea sa de necontes
tat se bizuia pe com
petență și operativitate 
în stabilirea deciziilor și 
rezolvarea numeroaselor 
probleme de muncă, dar tori, 
și pe un înalt exemplu 
personal de dăruire și 
abnegație. Pentru a con
tura cit de cît profilul 
moral al comunistului Ni
colae Sașii, redăm cîteva 
din impresiile tovarăși
lor săi de muncă, vete
rani ai șantierelor cu 
care a lucrat ani de zile, 
cot la cot. Augustin Pro
dan, de 17 ani secretarul 
organizației de partid 
a șantierului 1 Petroșani 
aprecia că „Nicolae Sa
su era prezent întotdea
una ‘ acolo unde era mal 
greu". Dumitru 
directorul 
șantiere Valea Jiului 
T.C.H. îl consideră 
prieten bun, tovarăș 
propiat și colaborator de 
nădejde în realizarea o- 
ricărei sarcini de muncă". 
Zidarul Dumitru Roșu îl 
caracteriza ca: „pe un om 
de omenie, autoritar , dar 
drept față de oamenii din 
subordine". Tîmplarul 
Ion Tobă : „Pentru noi, 
meseriașii, a fost, este și 
va fi un părinte, iar e- 
xemplul său de dăruire 
în realizarea sarcinilor 
un îndemn permanent de 
a munci mai bine". Zi
darul Petru Găvan: ,,In 
amil 1955 sub conducerea 
tovarășului Sasu, pe 
tierul nostru a luat 
ință prima brigadă 
canizată. De atunci

mima, u 
...... ,....... _ ... sub în-i 
drumarea sa părintească ] 
am ajuns un adevărat \ 
om, iar exemplul lui de 1 
dăruire și abnegație va 
rămîne mereu' viu în i- 
nimile noastre". Despre 
omenia, dragostea față 
de meseria de construc
tor, răspunderea de a 
construi temeinic pentru 
alții și alte fapte care 
îl caracterizează pe Ni
colae Sasu, au spus mul- I 
te cuvinte de laudă și 
alți veterani construc- 

cum sînt Ludovic 
Horvath, Dumitru Arde
leana, Gheorghe Neagoie, 
Gheorghe Bețivu, Dumi-, 
tru Bălan, Gheorghe Sa
vin, Vasile Stroie, Va
lentin Chira, Petre Cos- j 
ma, Dumitru Albu, Cor
nel Vasian, Dumitru Ne- 
goiță, soții Gaja Violeta, 
și Ilie, care s-au cunos
cut pe șantier și au în
temeiat o familie de 
tructorț și mulți, 
alții. Pentru mulți 
meni de pe șantier 
lae Sasu a fost șt 
dascăl și părinte, om de 
omenie, un exemplu de 
viață demnă, de abne
gație și dăruire în mun
că.

șan-
fi- 

me- 
am

ț
ț
i
ț

1 învățat că șantierul este 
! viața noastră". Sudorul
ț Traian Lungu: „Pe șan- 
i tierul condus de tovară-
• șui Sasu am învățat me

V 
I

V I 
7

In anul 1982 sub con- ) 
ducerea lui Nicolae Sa.su, 4 
constructorii au finalizat J 
printre altele, blocul 59 B, ) 
magazinul universal și ț 
cantina constructorilor i 
din Petroșani. Capătă va- ’ 
loare de simbol faptul ț 
că tovarășii săi de mm-. ț 
ca l-au sărbătorit 
prilejul pensionării : 
clădirea noii cantine 
constructorilor, dată 
folosință în acest 
Ceea ce au făurit cu

cu J 
în I

în f
an. * »
îs- ț 

cusința minții și mîinii i 
harnice constructorii, dai- ’

viața, ne-o face maț boga- l 
ta si mai nimlivatn fnn. /
nuie, ne înfrumusețează

tă și mai civilizată, fap- ;
te pentru care acești oa-\ 
meni
rați 
nouă, 
sință 
tința

minunați, 
făuritori de 
merită cu 
stima și 
noastră.

V
viață l| 

priso- l 
recunoș-

adevă-

sensibil. Da, sensibil, ca 
orice tînăr bine crescut, a 
cărui personalitate de 
a fost lezată de un 
tac" de-al său care 
curînd s-a grăbit
jignească decît să-i dea 
mină de ajutor, să-i 
părtășească din cunoștin
țele sale de miner, să-l 
îndrume să rămînă la mi
nă. îmi povestea cu atîta 
amărăciune în glas tot ce 
se întîmplase, atmosfera, 
climatul nu prea sănătos 
cu care a fost primit de 
ortaci în abataj. La rîn- 
dul meu i-am spus tînă- 
rului care» era descumpă
nit sufletește că totul a 
fost o pură întîmplare că, 
de fapt, minerii adevă- 
rați nu procedează așa, că 
ei se ocupă de educarea 
prin muncă și pentru 
muncă a tineretului. L-am 
îndrumat să rămînă la 
mină. A rămas. Ulterior 
am aflat că s-a integrat bi
ne în colectiv, că va de
veni un specialist 
lă< mina Aninoasa. (C. 
BUZESCU).

La atelierul mecanic Li- 
vezeni aparținînd 
I.P.S.R.U.E.E.M., strunga
rul Carol Nagy execută cu 
precizie un ax pentru 
combină.

Respectarea disciplinei 
muncii și tehnologice nu 
este numai o obligație pre
văzută de Codul muncii, 
de regulamentul de ordine 
interioară, 
400/1981, ci și o obligație 
morală, cetățenească, pro
fesională care presupune 
respect față de tine în
suți, față de avuția colec
tivă. Redăm mai jos cîte- 
va aspecte grave de încăl
care a disciplinei 
aspecte ale unor 
săvîrșite în unele 
ve de muncă din 
Redîndu-le, avem 
gerea că oamenii 
din aceste unități 
mice, opinia colectivă vor 
face front comun împotri
va acelora care le știr
besc prestigiul, dijmuiesc 
avuția obștească.
• GHEORGHE LITEA- 

NU. m. mec. la I.M. Dîl- 
ja și Nicolae Cimpu, sem- 
nalist la aceeași între
prindere, în ziua de 1 mai 
a.c., în schimbul IV, au 
avut obligația de serviciu 
de a supraveghea benzile 
transportoare de la ori
zontul 400. Gheorghe Li-

teanu a adormit, banda, 
răniînînd nesupraveghea- 
ță, s-a blocat și apoi s-a 
aprins releul de siguranță, 
releu blocat de semnalis- 

de Decretul tul M. Cimpu. Pentru ne
glijență în serviciu, ambii 
au fost judecați potrivit 
Decretului 400/1981, con-

muncii, 
abateri 
colecti- 

Vale. 
convin- 
tnuncii 
econo-

damnați la 1 an și, respec
tiv, 7 luni închisoare și 
obligați la plata unui pre
judiciu de 14 439 lei. adus 
întreprinderii.
• MARIN PAUNCIU și 

Corneliu Chirițoiu, mineri 
la sectorul IV al I.M. Vul
can, în' ziua de 27 iunie 
a.c. au fost comandați la 
serviciu în scopul contro
lării locurilor de muncă 
din sector. Au intrat , în 
mină la ora 18,00, iar la 
21.30 erau în baie, se îm-

V I
brăcau. între timp stația 
telegrizumetrică a înregis
trat la orizontul 360 o 
creștere a conținutului de 
metan de 2,8 la sută, loc 
de muncă necontrolat de 
cei doi mineri. Prin inter
venția altor muncitori 
conștiincioși care au mon-

tat și pus în funcțiune un 
ventilator, pericolul a fost 
înlăturat. Despre nesă
buința celor doi mineri ce 
să mai vorbim ? Ei au pă
răsit locul de muncă la 
ora 21,30. Și nu au con
trolat, toate fronturile de 
lucru, fapt pentru care au 
fost trimiși în judecată și 
condamnați la cîte 7 luni 
închisoare.
• GHEORGHE HEIUȘ, 

subinginer la I.M. Paro- 
șeni, în ziuă de 24 iunie

a.c., în jurul orei 1,30, în 
timp ce se pregătea să in
tre în subteran a fost de
pistat sub influența bău
turilor alcoolice. Proce- 
dîndu-se la efectuarea u- 
nui control de rutină, în 
birou, i-a fost găsit un li
tru de votcă din care con
sumase 2—-300 grame. A 
fost condamnat la 5000 
lei amendă penală. , Cam 
scump un litru ^âe votcă !

Tot în baza Decretului 
400 au mai fost: condam
nați. și Ioana Borcea m. 
nee. la I.M. Vulcan, Ion 
Păun și Jurcea Munichi, 
turnător la I.U.M.P.

Desigur, motivele aduse 
de Susnumiți in instanță 
nefiind temeinice, nu 
fost demne de luat în 
mă. Supunem aceste 
zuri opiniei colective, 
tnațiilor de lucru din
fac parte, cu convingerea 
că vor lua măsuri cores
punzătoare pentru a pre- 
întîmpina asemenea aba- 
tert.

Cornel CIUCEAN, 
procuror șef adjunct 
Procuratură Petroșani

au 
sea- 
ca- 

for- 
care

Sa.su
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

ultimii ani, o bună expe
riență în creșterea păsă
ri Ik pentru ouă, precum și 
în industrializarea aces
tora. Acum întreprinderea 
dispune de șapte ferme 
de producție în care se 
cresc peste 1,5 milioane 
păsări ouătoare și un sec
tor de industrializare.

în cadrul vizitei, tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
i se prezintă modul în 
care au acționat și acțio
nează » conducerea minis
terului, a centralei de re
sort și organele 
județene pentru 
rea programelor 
de conducerea 
și statului pentru o mai 
rațională amplasare pe te
ritoriul țării a unităților 
de creștere a găinilor, pui
lor- de carne, rațelor, gîș- 
telor, curcilor și a iepuri
lor de casă, precum și a 
producției de ouă și carne, 
în scopul satisfacerii co
respunzătoare a cerințe
lor de consum ale 
lației și a industriei 
materii prime.

Apreciind rezultatele ob
ținute în crearea bazei ma
teriale pentru sporirea 
producției de carne de 
pasăre și ouă în toate 
județele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a ce
rut să fie luate măsuri 
pentru diversificarea pro
ducției de carne de pasă
re prin sporirea 
rului de rațe, 
în același scop, s-a 
dicat conducerii 
rului, centralei.

la î’îndul lor, să 
efective tot mai 
păsări din 
Secretarul 

partidului a

deplinită de tovarășul Ni- 
coîae Constantin, preșe
dintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sin
dicatelor ;
k— eliberarea tovarăși
lor Marin, Enache și loan 
Totu din funcția de se
cretari ai Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun
cii și alegerea în această 
funcție a tovarășilor Ma
rin Nedelcu, consilier al 
președintelui Republicii, 
și Barbu Petrescu, direc
tor general adjunct al 
Institutului central de cer
cetări economice.

Plenara a aprobat in u- 
nanimitate proiectele Pla
nului național unic de 
dezvoltare economico-so
cială a Republicii Socia
liste România și Bugetului 
de stat pe anul 1983,‘ jmre- 
cum și P r o g 
privind înfăptuirea mă
surilor de autocondu-
cere și autoaprovizionare, 
în vederea asigurării unei 
bune aprovizionări a popu
lației cu produse agroa- 
lhneutare și bunuri îndus- 

*triale de consum pe tri
mestrul IV 1982 și semes
trul I 1983.

Participanții au adoptat 
în unanimitate Hotărîrea 
plenarei Consiliului Na
țional ăl Oamenilor Mun
cii.

In încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvîntui 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, președintele Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii.

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost 
urmărită cu deosebit inte
res, cu vie satisfacție și 
unanimă aprobare, fiind 
subliniată în mai multe 
rînduri cu puternice și în
suflețite aplauze.

il al L0.0.Î

Ceaușescu — și au sub
liniat că prevederile lor 
sînt în deplină concordan
ță cu obiectivele Congre
sului al XU-lea , al 
P.C.R., asigurînd dezvol
tarea în ritm susținut a 
economiei naționale, creș
terea continuă a nivelu
lui de trai material și 
spiritual al întregului po
por, ridicarea țării pe noi 
trepte de progres și civi
lizație.

în continuare, tovarășii 
Ion Avram, președintele 
Consiliului de conducere 
al Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, 
Neculai Agachâ președin
tele Consiliului de condu
cere al Ministerului Indus
triei Metalurgice, Gheor
ghe Vlad, președintele 
Consiliului de conducere al 
Ministerului Petrolului, și 
Trandafir Cocârlă, pre
ședintele Consiliului; de 
conducere al Ministerului 
Energiei Electrice, au răs
puns la întrebările puse în 
cadrul dezbaterilor cu pri
vire la deficiențele în pro
ducerea și livrarea unor 
utilaje, echipamente și ma
teriale destinate industriei 
energetice și extractive, e- 
vidențiind măsurile luate 
în scopul remedierii lipsu
rilor înregistrate.

Trecîndu-se la 
punct al ordinii 
nara a hotărît :

— eliberarea 
lui Constantin 
cu din funcțiile 
vicepreședinte al 
liului Național al 

. nilor Muncii Și ,de 
ședințe âl Biroului 
cutiv al Consiliului, 
legerea în aceste funcții a

tovarășu-

nate la capacitățile 
mai eficiente și care 
construiesc cu un consum 
redus de materiale.

Tovarășul Ni c o l a e 
Ceaușescu a apreciat mo
delele de baterii și hale 
prezentate, recomandînd 
ca la producția de baterii 
să se ia măsuri pentru 
reducerea cu 30—40 la su
tă a consumurilor de ma
teriale. în timpul vizită
rii a două ferme de pro
ducție ale întreprinderii, 
secretarul general al par
tidului 
tru 
lor 
diții 
ră 
tăf a 
igienă, adăparea lor să se 
facă individual, pe cușcă, 
și să se aducă

Tației eâ, 
crească 
mari de 
speciile, 
neral al . 
comandat specialiștilor să 
acorde o atenție mai ma
re construirii unor uni
tăți de producție de ca
pacități mid, rațional re
partizate în teritoriu, atît 
pentru a se îndeplini pro
gramele de aprovizionare 
cu carne și ouă, cîț și pen
tru reducerea și simplifi
carea transporturilor cu 
astfel de produse. De a- 
semenea, a cerut să se a- 
nalizeze temeinic, în- 
tr-un termen cît mai 
scurt, și să se stabiletrscă 

partidului zonele cu condițiile cele
mai favorabile pentru creș
terea în număr mai ma
re și a celorlalte specii 
de păsări, cu deosebire 
a rațelor, gîștelor și curci
lor, astfel îneît fiecare ju
deț să dispună de un nu
cleu de dezvoltare accen
tuată a acestor specii.

în continuarea vizitei 
secretarului general al 
partidului i se prezintă noi 
soluții tehnologice, perfec
ționate, de creștere a pă
sărilor, precum și noi mo
dele de utilaje și instala
ții folosite în acest sec
tor. Sînt prezentate bate
rii piramidale pe trei și 
patru nivele, care, în 
comparație cu tipurile 
vechi, au o capacitate mai 
mare și asigură 
mai bune de hrană, 
pare și creștere a 
rilor, dispunînd de 
bilități 
rapidă 
cialiștii 
menea, 
tipuri de hale, dimensio- tre.

agricole 
înfăptui*  
aprobate

popu-
cu

nurna- 
gîște, curci, 

in*  
ministe- 
organe-

lor județene agricole să 
sprijine gospodăriile popu-

toate 
ge- 
re-

a indicat ca, pen- 
a se asigura păsări- 
celc mai bune con- 
de sănătate, în afa- 
de respectarea stric- 
tuturor regulilor de

Virgil Marcoșanu, pre
ședintele Consiliului jude
țean Mehedinți al oame
nilor muncii, Gheorghe 
Vlad, președintele Consi
liului de conducere al Mi
nisterului Petrolului, E- 
lena Verona Burtea, pre
ședintele Consiliului oa
menilor muncii de la. Cen
trala industriei confecți
ilor București, Gheorghe 
Turbureanu, maistru prin
cipal, secretar de partid 
pe secție la Combinatul 
siderurgic Reșița, 
Florea, președintele 
silîului de conducere _
Ministerului Industrializa - 
rii Lemnului și Materia
lelor de Construcții. Mi
hail Comănoiu, președin
tele Consiliului oameni
lor muncii de la mina Fi*  
lipeștii de Pădure, Miha- 
lache Niculescu, președin
tele Consiliului oameni
lor muncii de la Între
prinderea de mașini-unel- 
te și agregate București, 
Boitor Francisc, maistru 
Ia întreprinderea de ' a- 
parataj electric auto din 
Sf. Gheorghe, Ion Lăză- 
rescu, președintele Con
siliului de conducere al 
Ministerului Minelor, Ma
ria Nacu, maistru la Com
binatul de fibre și fire 
sintetice Săvi- 
nești, Dumitru Diaco- 
nescu, membru al Con
siliului oamenilor muncii 
de la întreprinderea „Trac
torul" — Brașov, Erou al 
Muncii Socialiste, Octa
vian Feneșan, vicepre
ședinte al Consiliului jude
țean Alba al oamenilor 
muncii.

Vorbitorii și-au expri
mat deplina 
ță de proiectele 
dezbaterii 
elaborate sub directa 
nemijlocita 
tovarășului

loan
Com

al

și să se aducă îmbună
tățiri esențiale sistemului 
actual de ventilație exis
tent în hale.

Secretarului generat ăl 
partidului i se prezintă, 
apoi, activitatea de cerce
tare și producție de vac
cinuri pentru păsări și ani
male mici și propunerile 
de dezvoltare a acestor 
produse în strîhsă concor- 
■danță cu programele de 
dezvoltare a fiecărei spe
cii. S-a recomandat ca 
în viitor să se realizeze 
o mai strînsă corelare 
tre producția avicolă 
cea de biopreparate.

La încheierea vizitei, 
varășul- Nicolae 
Ceaușescu a apreciat încă 
o dată rezultatele obținu
te în această unitate a- 
vicolă fruntașă a țării, și 
a cerut să se acționeze, 
în continuare, cu dăruire, 
în spirit de disciplină co
munistă, pentru a se în
făptui integral programe

ase- le aprobate pentru acest
noi sector al agriculturii noas-

condiții 
adă- 

păsă- 
posi- 
maide evacuare

a dejecțiilor. Spe- 
prezintă, de 
în machete.

■

m-
și

to-

adeziune fa- 
supuse 

documente 
Și 

îndrumare a 
N i c o 1 a e

ultimul 
de zi, ple-

tovarășu- 
Dăscăles- 

de prim-
Consi-
Oame- 

pre- 
Exe- 
și a-

tovarășului Emil
— eliberarea

lui Cornel Onescu din func
ția de vicepreședinte al 
Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, urmînd ca 
această funcție să fie în*

• V.

în ziua de 8 decembrie 
a avut loc la București șe
dința Camerei legislative 
a consiliilor populare, con
vocată în temeiul preve
derilor Decretului Prezi
dențial nr. 326/1982, care 
a analizat și dezbătut im
portante acte normative, 
menite să asigure înfăp
tuirea pe mai departe, în 
ritm susținut, a Progra
mului partidului de dez
voltare economico-socială 
a Republicii Socialiste Ro
mânia, de înflorire a tu
turor județelor țării, de 
ridicare continuă a nive
lului de trai material și 
spiritual al întregului nos
tru popor.

Deschizînd lucrările, to
varășul Manea Măncscu 
a transmis salutul adresat 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu participanților 
la ședința Camerei legis
lative a consiliilSr popu
lare.

în conformitate cu regu
lamentul de funcționare a 
Camerei legislative, a fost 
ales, pentru o perioadă 
de un an, noul birou.

Participanții la lucrări
le ședinței au adoptat în 
unanimitate următoarea 
ordine de zi :

1. Proiectul Planului na
țional unic de dezvoltare 
economico-socială a Repu
blicii Socialiste România, 
în profil teritorial, pe a- 
nul 1983.

2. Proiectul Planului de 
dezvoltare a agriculturii și 

■

industriei alimentare, în 
profil teritorial, pe . anul 
1983.

3. Proiectul bugetelor lo
cale pe anul 1983.

4. Programul privind 
înfăptuirea măsurilor de 
autoconducere și autoapro- 
vizionare în vederea asi
gurării unei bune aprovi
zionări a populației, cu 
produse agroalimentare și 
bunuri industriale de con
sum pe trimestrul IV 1982 
și semestrul I 1983.

5. Proiectul de lege cu 
privire la obligațiile și răs
punderile consiliilor popu
lare, unităților socialiste și 
ale cetățenilor pentru bu
na gospodărire, întreține
re și curățenie a localități
lor urbane și rurale, păs*  
trarea ordinci și discipli
nei publice.

Pe marginea 
lor prezentate 
vîntul tovarășii : 
Gîrba — județul Suceava, 
Ferdinand — Emilian Toth 
— județul Caraș Severin, 
Adriana Moraru — mu
nicipiul București, Mircea 
Duțulescu — județul Dolj, 
Ștefan Ilieș — județul 
Brăila, Eleonora Nilca — 
județul Sibiu, Ion Bog
dan Băluță — județul Ba
cău, Mircea Angelescu *̂  ; 
județul Giurgiu, Maria 
Gîlmeanu — județul Dîm
bovița, Constantin Ama- 
riei — județul Tulcea, E- 
merîc Pataki — județul 

proiecte- 
au luat cu- 

Traian

Harghita, Adrian Rogo- 
janu — județul Satu Ma
re, George Vaida — -jude
țul Maramureș, Ion Vlad 
— județul Vaslui, Pctro- 
ncla Mihăilcanu — jude
țul Vîlcea și Lucian Feo- 
dorov — județul Botoșani.

In timpul lucrărilor s-au 
făcut numeroase propu
neri pe marginea docu
mentelor puse în dezbate
re, propuneri care vor fi 
înaintate Consiliului ' de 
Miniștri.

în numele consiliilor 
populare, Camera legisla
tivă a asigurat conduce
rea de partid și de stat, 
pe secretarul general al 
partidului, președintele 
Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, că lu
crătorii din cadrul orga
nelor locale ale puterii și 
administrației de stat vor . 
face totul pentru ‘ asigura
rea condițiilor de < dezvol
tare economico-socială a 
județelor țării, astfel in
cit patria noastră socialis
tă să facă noi» și impor
tanți pași pe calea înfăp
tuirii sarcinilor funda
mentale puse în fața în
tregului popor de Con
gresul al XlI-lea al parti
dului.!

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

(Urmare din pag. 1)

al
Or-

Și 
Ilie 

între- 
grele 
Paifi, 

Combinatul 
județul 

tă- 
C.A.P.

Mohanu, maistru la Sche
la de extracție Moșoaia, 
județul Argeș, Virginia 
Crețu, țăran cooperator la 
C.A.P. Dăbuleni, județul 
Dolj, vicepreședinte 
Comitetului Central al 
ganizației Democrației 
Unității Socialiste, 
Pu u, strungar la 
prinderea de mașini 
București, Ștefan 
tehnician la 
chimic Tîrnăveni, 
Mureș, Ancu Glâvan, 
ran cooperator la 
Drăgănești-Vlașca, jude
țul Teleorman, ~ Eugenia
Măndiță, președinta Con
siliului municipal al fe
meilor — București, An
drei Antal, maistru la In-

autoconducere și 
provjzionare, în 
asigurării unei 1 
provizionări a 
eu produse ; 
re și bunuri 
de consum pe 
IV 1982 :și semestrul 
1983.

Numeroșii participanți 
la dezbateri — oameni ai 
muncii români, ma
ghiari, germani și de alte 
naționalități și-au mani
festat totala adeziune față 
de sarcinile însuflețitoa- 
re cuprinse în planul na
țional unic de dezvoltare 
a României în anul 1983, 
de prevederile celorlalte do- 

înfăptuirea măsurilor de cumente supuse dezbaterii.

planului na-

Miercuri a avut loc 
Plenara Comitetului Cen
tral al Organizației Demo
crației și Unității : . S6cia- 

: liste. r
Pe ordinea 

aflat înscrise 
le probleme :

1. Proiectul 
țional unic de dezvoltare 
economico-socială a Repu
blicii Socialiste 
pe anul 1933.

2. Proiectul 
dezvoltare a 
și industriei 
pe anul 1983.

3. Proiectul 
stat pe anul 1983. i c

4. Programul privind

de zi s-au 
următoare-

România

planului de 
agriculturii 
alimentare

bugetului de

Timiș,

: Cen-
Nicolae 

președintele Uniu- 
cooperați- 

achiziții
Vil cea, 

președin- 
Uniunii 

metal ur- 
de ma- 

bobina- 
întreprinderea

treprinderea pentru utila
je de ridicat și transportat 
— Lugoj, județul 
Ioana Lăncrănjan, secre 
tar al Comitetului 
trai al U.T.C., 
Albu, 
nii județene a 
ei de producție, 
și desfacere — 
Constantin Niță, 
tele' Comitetului 
sindicatelor din 
gie și construcții 
șini, Irene Vogel, 
toare la 
textilă Arad, Gheorghe 
Ghiță, președintele C.A.P. 
Muntenii Buzău, județul 
ialomița și Teodora 
vram. președinte al 
silîului județean 
tanța ai F.D.U.S.

în unanimitate, ]

A-
Con- 

Cons-

plena-

autoa- 
vederea 

bune a- 
populației 

agroalimehta- 
i industriale 

trimestrul
1 

ra a adoptat documentele 
supuse dezbaterii, precum 
și Hotărîrea Consiliului 
Național al Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste.

In încheierea lucrări
lor plenarei, în aplauzele 
puternice, entuziaste^ ale 
participanților a luat cu- 
vîntul tovarășul NICOLAE 
ceaușescu.

Cuvintarea a fost 
mărită cu deosebită 
ție și vie satisfacție, 
subliniată în repetate rin*  
duri eu puternice și entu
ziaste aplauze.

Lucrările 
încheiat ] 
Imnului 
mocrației și Unității 
cialiste — „E scris pe tri 
color Unire -»v ?.;?

ur- 
aten- 
fiind

; plenarei s-au 
prin intonarea 
Frontului De- 

So~»

Plenara Copaitetului Cen
tral al Organizației 
mocrației și Unității 
cialiste a adresat

De-
So- 

tutu- 
ror membrilor O.D.UJS. — 
muncitori, țărani, tehni
cieni și ingineri, oameni 
de știință și cercetători — 
chemarea patriotică de a 
acționa cu întreaga capa
citate creatoare și putere 
de dăruire pentru înde
plinirea exemplară a pla
nului pe anul viitor, pe 
întregul cincinal.

în încheiere, Plenara a 
adoptat în unanimitate do
cumentele înscrise pe or
dinea de zi a dezbateri
lor. țs/,
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