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Calitatea
capacități de producție

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 

Elena Ceaușescu, au fost oaspeții 
comunei Scornicești, localitatea 

natală a conducătorului 
partidului și statului nostru

, In perioada care a tre- 
Vui db la Conferința Na
țională a partidului din 
decembrie 1982, care a ja
lonat direcțiile de acțiu
ne privind sporirea pro
ducției de cărbune, dez
voltarea bazei energetice 
a -țării, organizația de 
partid de la sectorul VIII 
— investiți al minei Vul
can a reușit să elabore
ze pentru anul în curs 
un vast program de lucru 
în vederea mobilizării 
plenare a colectivului sec
torului pentru deschide
rea de noi capacități de 
producție și respectarea 
punerii în funcțiune a u- 
nor lucrări de investiții. 
Pentru anul 1983, biroul 
organizației de bază a 
luat măsuri de activizare a 
comuniștilor, a creșterii 

." răspunderii lor, de planifi
care judicioasă a muncii 
permițind, pe această ba
ză. luarea unor decizii 
importante pentru înde
plinirea sarcinilor de pro
ducție.

Am aplicat și amplifi
căm în continuare, la ni
velul formațiilor de lucru 
metode operative de ur
mărire a realizărilor la 
intervale mici — semide- 
cadal, decadal, și uneori 
chiar zilnic. Un accent 
deosebit am pus și punem 
pe întărirea disciplinei

de plan, atît în ceea ce 
privește reducerea chel
tuielilor materiale, cît și 
recuperarea și refolosirea 
de piese și subansamble. 
Urmărim 
strictețe a 
de măsuri, 
formulate 
în adunările 
fapt ce se confirmă prin 
rezultatele pozitive obți
nute în anul 1982. Astfel,

aplicarea cu 
programului 

a propunerilor 
de comuniști 

generale,

Munca politică, 
dinamică, eficientă

context, colectivul secto
rului VIII al minei Vul
can depune eforturi stă
ruitoare pentru a deschi
de noi capacități de pro
ducție în stratul 13 blo
cul IV între orizonturile 
360—320, Acționăm în 
același timp cu forțe spo
rite pentru deschiderea 
strateloi- 3, 5, 7 din blocul 
III, — pentru concentra
rea transportului la ori
zontul 360. Odată cu pu
nerea în funcțiune la acest 

a fluxului de 
primul tronson 

i de 700 ml s-a

4r—'*•

sectorul VIII investiții a 
realizat un plus de 4897 
mc. Toate brigăzile din 
sector și-au îndeplinit 
xemplar 
cate și 
sumate 
cialistă. 
se bazează pe 
productivității 
planificate cu 5—6 
tă.

Așa cum rezultă 
Raportul prezentat 
ferinței Naționale a 
dului, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, nouă, mineri
lor ne revin în acest an 
sarcini importante în ceea 
ce privește sporirea bazei 
de materii prime și ener
getice. Acționînd în acest

e-
sarcinile planifi- 

angajamentele a- 
în întrecerea so-
Aceste realizări 

depășirea 
muncii 

la su-

din 
Con- 
parti-

Cărbunele viitorului

orizont ; 
benzi — 
de bandă 
și dat în funcțiune — nu 
numai că 
problema evacuării cărbu
nelui de la sectoarele II, 
III, V și VI, ci se va mări 
viteza de evacuare a căr
bunelui din subteran la 
suprafață, se vor elimina 
substanțial întreruperile 
de producție determina
te de desele defecțiuni 
mecanice 
transportului cu vagonete.

Paralel cu 
producție, acționăm și 
linia întăririi ordinii 
disciplinei. De ce să 
spunem, mai avem 

mai a- 
, cînd unii comuniști 
se achită conștiincios 

de sarcini- 
revin, încalcă, 
de partid și de
LUPULESCU. 
organizației de 
8, I.M. Vulcan

27 ianuarie, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, 
preună cu tovarășa 
Ceaușescu, au fost 
ții comunei 
localitatea natală a i 
ducătorului partidului 
statului nostru.

Vizita la Scornicești 
tovarășului Nicol 
Ceaușescu în aceste 
cînd întreaga țară omagi
ază împlinirea a 50 de ani 
de activitate revoluționa
ră a secretarului general 
al partidului și aniversea
ză ziua sa de naștere, a 
constituit pentru locuitorii 
acestei comune, ca și pen
tru un impresionant nu
măr de săteni din comu
nele învecinate, un prilej 
de deosebită mîndrie și 
onoare.

Satul care a dat pe pri
mul președinte al 
niei, tovarășul 
Ceaușescu. satul care 
dat lumii una din 
personalități politice 
vremii noastre a trăit, 
cest prilej, ceasuri de 
bătoare. 
dragoste fierbinte, de 
fundă recunoștință

îm-
Elena 

oaspe- 
Scornicești, 

con
ți

a 
a e 
zile,

liomâ- 
Nicolae 

a 
marile 

ale 
cu a- 
săr- 

Sentimentele de 
pro- 
pen-

se va rezolva

de 
pe 
Și 
n-o 
cazuri rare, da, 
vem, 
nu !
de îndatoriri, 
le ce le 
disciplina

Mircea 
secretarul 
bază nr.

specifice

activitatea

în miiniie unor oameni
de nădejde: constructorii

La 30 iunie a.c. trebuie 
să înceapă probele de 
funcționare ale celei din
ții mașini de extracție 
ce va fi instalată în noul 
puț cu turn, de 100 me- 

• tri înălțime, al I.M. Lu- 
peni. Cei 1000 tie „cai" 
ai motoarelor mașinii vor 
trage astfel din orizontu
rile subterane ale minei 
rodul abatajelor — căr
bunele cocsificabil. Ca
pacitatea de extracție pe 

1 verticală a minei, centra-
' lizată spre acest puț, va

putea atinge prin intra
rea sa în funcțiune, 3
milioane de tone pe an. 

‘ Pină atunci, construc-
‘ torii și montorii șantieru

lui din Lupeni al I.C.M.M.
•. dau bătălia cu

pentru ca termenele 
cute în grafice să-și 
bîndească concretețe. 
Iul imediat urmărit, 

; care-și concentrează efor-
i turile, este crearea

dițiilor necesare 
ca la 15 februarie prima 
mașină să fie urcată la 
cota de montaj. Acest lu- 

‘ cru îl fac acum trei for-

timpul 
tre- 
do- 
Țe- 

spre

con- 
pentru

mâții de montaj, conduse 
de Ioan Popa, Augustin 
Ștefan și Viorel Bene. 
Programul lor de lucru, 
cuprinzînd echiparea „pa
harului interior" al tur
nului intre cotele 0 și 50 
m și definitivarea podului 
de la cota 73 — calea de 
rulare a utilajelor ce 
ridica prima mașină 
extracție, este de 12 
pe zi. Constructorii 
echipele de dulgheri 
duse de Emeric Fazakaș 
(formație a șantierului 
care a ciștigat locul I al 
întrecerii socialiste pe a- 
nul 1982) și Constantin 
Bularda, precum și lăcă
tușii din echipa condusă 
de Marian Curescu au 
„urcat" la cota 86, unde 
va fi amplasată cea de-a 
doua mașină de extracție 
din turn, partea respec
tivă de lucrări, începută 
din primele zile ale anu
lui, urmînd a se încheia 
la 15 martie.

T. CAMP1ANU

(Continuare in pag a 2-a

tru 
pe 
stării 
rului, ridicării 
lui și rolului 
socialiste in lume 
găsit o vibrantă

activitatea - neobosită 
care o consacră bună- 

și fericirii popo- 
prestigiu- 
României 

și-au 
expresie 

încă din momentul sosirii.
Elicopterul prezidențial 

a aterizat pe platforma 
din fața întreprinderii de 
piese și subansamble au
to.

Tovarășul Vasile 
Bărbulcscu, prim-secretar 
al Comitetului județean 
Olt al P.C.R., Constantin 
Neacșu, primarul comu
nei Scornicești, alți re
prezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat au 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu un călduros bun 
venit.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu iau loc, 
apoi, într-o mașină stră- 
bătind artera principală a 
Scorniceștiulpi, veche a- 
șezare românească, 
unor remarcabile 
niri contemporane, 
turismul prezidențial stră
bate strada principală a 
comunei flancată de am
bele părți de mii de cetă
țeni de toate vîrstele, băr-

locul 
împii- 
Auto-

bați și femei veniți pen
tru a face celui mai sti
mat fiu al națiunii și, 
deopotrivă fiu al acestor 
plaiuri o primire entuzias
tă, dînd expresie simță- 
mintclor lor de dragoste și 
de adincă recunoștință pe 
care, alături de întregul 
popor, le au față de con
ducătorul 
tidului și 
Atmosfera 
întregită 
formațiilor artistice, 
interpretează dansuri popu
lare, a corurilor unități
lor economice din locali
tate, care intonează cîn- 
tece închinate partidului 
și țării.

Scorniceștiul se înfăți
șează astăzi ca o așezare 
socialistă modernă, cu zeci 
de blocuri construite în 
ultimii ani, cu un ridicat 
potențial economic, cu un 
grad sporit de civilizație.

La cim'tirul comunei, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au depus o co
roană de flori la mormin
tele lui Andruța și Ale
xandrei Ceaușescu, păstrînd 
un moment de reculegere.

încercat al par- 
statului nostru, 

entuziastă este 
prin prezența 

care

(Continuare in pag. a 4-a)
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Plenara Comitetului municipal 
de partid

Pe marginea materialelor prezentate 
au luat cuvîntul tovarășii Aurel Bâr- i 
lea, Ștefan Popa, Nicolae Dima, Valen
tina Cerchez, Gbeorgbe Bobar, Marcu 
Boantă, Petru Barb, Ioan Karpinecz, Cor
nel Bololoi, 
Costinaș.

Dezbaterile 
subliniat cu 
revin organelor și organizațiilor de partid 
din municipiu privind întărirea continuă 
a efectivului, îmbunătățirea calitativă a 
compoziției și structurii organizațiilor 
de partid, perfecționarea activității lor 
în domeniul selecționării, creșterii și 
promovării cadrelor, în scopul întăririi 
continue a rolului conducă 
al organelor și organizaților 
partid în coordonarea 
gii activități economico-soCale, în 
bilizarea colectivelor oamenilor 
din unitățile miniere, din întreaga eco
nomie a Văii Jiului la realizarea exem
plară a sarcinilor reieșite din documen
tele Congresului al Xll-lea și ale Confe
rinței Naționale a partidului.

în domeniile analizate, plenara a a- 
doptat programe de măsuri în vederea 
îmbunătățirii activității de viitor.

Ieri, s-au desfășurat lucrările plena
rei Comitetului municipal de partid. La 
plenară au luat parte membrii și mem
brii supleanți ai Comitetului municipal 
de partid, membrii Comisiei municipale 
de revizie, activul de partid din dome
niul muncii organizatorice și de cadre, 
instructori obștești ai Comitetului muni
cipal de partid, aparatului Comitetu
lui municipal de partid, al Consiliului 
municipal al sindicatelor și al comite
tului municipal U.T.C., ziariști.

în cadrul ordinii de zi, plenara a a- 
nalizat efectivul, compoziția și structura 
organizatorică a organizației municipale 
de partid la 31 decembrie 1982 și acti
vitatea organelor și organizațiilor 
partid, de stat, de masă și obștești pen
tru înfăptuirea politicii de cadre. S-a 
prezentat, de asemenea, informarea pri
vind „Preocuparea Comitetului muni
cipal de partid, a organelor și organiza
țiilor de partid, a conducerii colective 
a C.M.V.J. pentru asigurarea realizării 
în mod ritmic și la toți indicatorii a 
planului la producția de cărbune pe a- 
nul 1983, în spiritul hotărîrilor 
greșului al Xll-lea al P.C.R., a 
rinței Naționale și a indicațiilor 
șului Nicolae Ceaușescu, date ,cu 
vizitei de lucru in Valea Jiului, 
tembrie 1932“.

llie Păducel și Benone

din cadrul plenarei au 
pregnanță răspunderile ce

de

Con- 
Confe- 
tovară- 
prilejul 
in sep-

(Continuare in txio 3 î-0

Brigadierul Vasile 
Cerceja și ortacii din 
formația pe care o con
duce din cadrul secto
rului IV de la I.M. 
roșeni lucrează la 
parea unui suitor 
aeraj. în imagine, 
gadierul alături de 
va ortaci.

I.M. URICANI

tor 
de 

între- 
mo.

muncii

j

Producție ;)este plan 
mineri, 

al 
ra- 

mîn- 
extrage- 

de 
la in

Colectivul de 
ingineri și tehnicieni 
minei 
portează

Uricani, 
cu 1 

drie patriotică 
rea peste prevederile 
plan de 
ceputul anului 
nei producții de cărbune 
cocsificabil de peste 7 600 
de tone. Cele mai însem
nate depășiri le obține 
brigada de mineri — me
canizatori condusă de 
maistrul llie Amorăriței, 
din abatajul dotat 
„marele complex", 
se realizează zilnic 
ultimul timp producții 
medii de 1000 de tone 
cărbune cocsificabil.

a u-

cu
unde

în
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Propuneri valoroase 
îmbunătățirea activității » ,
Desfășurată sub sem

nul înaltelor exigențe ale 
sarcinilor reieșite din do
cumentele Conferinței 
Naționale a P.C.R., din 
Cuvîntarea rostită de se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. 
al P.C.R. din decembrie 
anul trecut. Conferința 
de dare de seamă și ale
geri a organizației oră
șenești U.T.C. Urieani a 
dezbătut in spirit critic și 
autocritic activitatea des
fășurată de la ultimele a- 
legeri pînă in prezent.

S-au evidențiat reali
zările obținute în acțiu
nile întreprinse de ute- 
ciști in sprijinul produc
ției (231000 lei, la eco
nomii finanțate, partici
parea numeroasă a tine
rilor de la l.M. Urieani 
la acțiunile de recupe
rare — recondiționară — 
refolosire, la desconges
tionarea căilor de acces 
din subteran), participa
rea tineretului din oraș 
!a acțiunile de muncă 
voluntar-patriotică. Ac
tivitatea de propagandă 
a fost, de asemenea, co
respunzătoare prin orga
nizarea unui învățămînt 
politico-ideologic eficient, 
prin realizarea educației 
materialist-.științifice și 
ateiste, prin participarea 

la acțiunile cuprinse în 
festivalul muncii și cre
ației „Cîntarea Româ
niei", Rezultate bune 
s-au obținut în pregăti
rea tineretului pentru 
apărarea patriei, în orga
nizarea și desfășurarea 
activităților sportive, des
fășurate sub egida com
petiției naționale „Da-

CONFERINȚE ALE 
ORGANIZAȚIILOR 

U.T.C.
zzz/zzzzzzz.'/w/zzz/z/zzzz/zzzzz.
ciada". Organizarea cer
curilor de creație teli- 
nico-științifică, de creație 
literar-artistică, activită
țile turistice au fost, de 
asemenea, preocupări 
constante ale organizați
ilor de tineret de la l.M. 
Urieani, secția de pre
parare a cuarțului, din 
comerț și din școli.

în spirit autocritic, în 
darea de seamă s-a evi
dențiat totodată slaba 
preocupare a organizației 
U.T.C. de la l.M. Uri- 
cani în ceea ce privește 
pregătirea profesională a 
tineretului de la mină, ca
lificarea și policalifica
rea cadrelor, condiții e- 
sențiale pentru realiza
rea sarcinilor Ia produc
ția de cărbune.

vizînd 
cu tinerii 
în cadrul dezbaterilor 

tinerii delegați la confe
rință au făcut propuneri 
valoroase vizînd îmbu
nătățirea activități, a sti
lului și metodelor de lu
cru ale birourilor orga
nizațiilor U.T.C., formulîn- 
du-sc în acest sens re
comandări noului birou 
ales. „Pe 1983 ne vom 
depăși angajamentul la 
munca patriotică cu 5 Ia 
sută" (Veronica Decebal 
— cuarț). „în ceea ce pri
vește pregătirea profe
sională ne vom ocupa 
mai mult dc sprijinirea 
seraliștilor, a celor ce 
urmează cursuri de cali
ficare" (Nicolae Pricope,
l.M.  Urieani). „Ca și in 
anul trecut, vom acțio
na pentru depășirea pla
nului economic cu 10 la 
suta" (Maricica Dobrescu, 
comerț). Propuneri care 
au completat planul de 
măsuri al organizației o- 
rășenești de tineret din 
Urieani au făcut și tine

rii Dumitru Cojocaru, San
da Tonia, Ion Obreja, Ilie 
Pirvan, Elena Apostola- 
che, Eugenia Lupuleseu, 
lovită Alba și alții.

Ca secretar al Comi
tetului orășenesc U.T.C. 
Urieani a fost reales to
varășul Ionel Gornic.

Mircea BUJORESCU

ValarificErea superioară a masei lemnoasa, 
in condiții de eficiență sporită

Forestierii din Valea 
Jiului au avut destule 
motive de satisfacție, cind, 
in adunarea reprezen
tanților oamenilor mun
cii, s-au dezbătut rezul
tatele economice ale a-
nului trecut. Cu planul 
sortimental depășit, în 
condițiile în care s-a în
registrat creșterea volu
mului producției marfă 
cu 3 205 000 lei și a pro
ductivității muncii cu 
4,6 procente, consiliul 
oamenilor muncii de la 
U.F.E.T. Petroșani a de
monstrat un stil de mun
că dinamic, orientarea 
permanentă pentru valo
rificarea superioară a ma
sei lemnoase, preocupa
rea pentru extinderea 
mecanizării in parchete 
și centrele de preindus- 
trializarc. Participanții 
la discuții, printre care 
ii amintim pe Gheorglic 
Tudorache, Ion Dura, Ion 
Ulici, Ion Laz.ăr, Ion U- 
diică, Ghcorghe Soare, 
Iovu Todoni și alții, au 
stăruit insă asupra re
zervelor propunind mă
suri concrete pentru fo
losirea la capacitate a u- 
tilajelor, reducerea con
sumurilor de carburanți 
și lubrifianți. De ase
menea, s-au avut în ve
dere preocupările vizind 
valorificarea crăcilor, de

șeurilor. și semifabrica
telor pentru PAL, PFL sau 
mangal, fiindcă în acest 
an, deși va fi exploata
tă o cantitate aproxima
tiv egală de masă lem
noasă cu cea din anul 
precedent, volumul pro
ducției marfă va spori 
cu 5 300 000 lei. Asigu
rarea cu piese de schimb, 
sporirea aportului atela-
ttwumrntfimiMiirtrHM 

Adunări generale 
ale oamenilor muncii
ZXZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZ.ZZrZZZZ/

jelor proprii la trans
portul lemnului din par
chete, acordarea unei a- 
tenții deosebite onorării 
sarcinilor la export, pre
cum și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și 
viață ale forestierilor au 
mai constituit aspecte 
relevate în discuții, care 
au dus la concluzia că 
o mai bună organizare a 
muncii, punerea accen
tului pe ridicarea cali
tății lucrărilor, reduce
rea cheltuielilor materi
ale la mia de lei pro
ducție marfă vor condu
ce la îndeplinirea exem
plară a sarcinilor încre
dințate și a angajamen
telor asumate în întrece
rea socialistă.

O problemă deosebită, 
care merită să preocupe 
in mai mare măsură con

siliul oamenilor muncii, 
este asigurarea forței de 
muncă în parchete și ex
ploatări, date fiind speci
ficul și condițiile deose
bite de desfășurare a ac
tivității, bruștele schim
bări meteorologice . și 
distanțele mari pînă la 
centrele de preindustri- 
alizare. Astfel s-a acre
ditat ideea că doar prin 
crearea unor stocuri de 
lobde, mangal, alt ma
terial lemnos, desfășura
rea ritmică a producției 
n-ar suferi sincope. Se 
impune însă, cu mai mul
tă acuitate, o acțiune per
manentă de atragere a 
forței locale de muncă, 
întrucît muncitorii sezo
nieri vor fi orientați, cu 
precădere, spre între
prinderile similare din 
județele lor.

Concluzionînd, succe
sele fructuosului an 1982 
(unul dintre cei mai huni 
din ultimul deceniu) pot 
servi ea bază pentru în
cadrarea în sarcini. Ră- 
mîne însă ca toate co
lectivele sectoarelor fo
restiere să se mobilize
ze exemplar, să între
prindă măsuri eficiente 
pentru valorificarea su
perioară a masei lem
noase, reducerea cheltu
ielilor materiale și eco
nomisirea carburanților și 
lubrifianților.
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Milioanele minei —
milioanele noastre

este 
este 

a-
atelie- 

realizat 
eco-

Aplicînd neabătut sar
cinile trasate de Confe
rința Națională, de se
cretarul general al parti
dului, tovarășul 
CEAUȘESCU, 
din atelierul 
canic al minei 
au obținut in anul 
s-a încheiat, precum 
in perioada care a trecut 
din 1983 importante suc
cese in activitatea de re
cuperare — recondițio
nare — refolosire. Prin
cipala noastră preocupa
re se îndreaptă spre re
cuperarea și recondițio- 
narea utilajelor miniere, 
electrice și mecanice.

La atelierul electric, în 
condiții de maximă efi
ciență (diferențe foarte 
mari între prețul de ma
gazie și costul recondiți- 
onârii) s-au recuperat 
cantități însemnate de 
întrerupătoare, ventila
toare, piese pentru 
viile mașinilor de 
fracție, svmiaxe 
TR 3, TR 1 și TR 6, 
nioane, planetare, reduc- 
toare și alte utilaje ab
solut necesare bunei des - 

de 
u- 
fi 

lor 
mi- 
de 
a 

ce- 
eco-

NICOLAE 
comuniștii 
electrome- 

Livezeni 
care 

Și

coli-
ex- 

de 
în

fășurări a procesului 
producție. Dacă toate 
tilajele amintite s-ar 
folosit âoi, valoarea 
se ridica Ia peste 23 
lioane. Prin lucrările 
recondiționare, prețul 
scăzut la 19 milioane, 
ea ce înseamnă o
nomie de 4 milioane lei. 
Acestea sînt milioanele 
minei — milioanele noas
tre. Este un merit colec
tiv, un merit care se /ia- 
torește citorva buni mun
citori, dintre care 
evidenițat Stelian Boboc, 
Albert Iosif, 
nescu, Iosif 
mulți alții ca ei, 
sau vîrstnici,

s-au

Ion l 
Wocot

Calitatea lucrărilor
rU'-ma’-e din pag I)

Cer-
t Ș>

Tineri 
acești „mi-

lionari" sur, dacă 
nevoie, acolo unde 
greu. I’e perioada 
nului 1982, 
rul mecanic a 
aproape 7(10 000 lei 
nomii, prin recondițio- 
narea de angrenaje TR 3, 
planetare, seiniaxe, tur
bine. Dacă luăm numai 
un exemplu, referitor Ia 
angrenajul unui trans
portor cu raclele (TR 3), 
acesta costă, nou, la preț 
de magazie 33 345 lei. 
Prin recondiționarea Iui 
se cheltuiește, „una peste 
alta", in total 3 837 lei. 
Deci, o economie de a- 
proape 30 000 Iei. Conș
tient de acest important 
beneficiu, colectivul nos
tru, din care evidenți
em pe Mihai Bacinschi, 
Gheorghe Andron, Ion 
Ionică, Vasile Molodcț 
(reparații reductoare) Cor
nel Todorovici, Danie] 
Neacșu (mașini miniere) 
Marinică Mihalache, Pa- 
nait Stavăr, Constantin 
Cotea (confecții metali
ce) Dumitru Gheorghe, 
Eugen Băleanu (forjă) și 
mulți alții reușesc să 
răspundă cu cinste sarci
nii dc mare 
trasată de 
partidului, de 
său general, 
NICOLAE 
privind buna 
a avuției •

importanță 
conducerea 

secretarul 
tovarășul 

CEAUȘESCU 
gospodărire 

___"_ț, întreprinderi
lor socialiste. în acest fel 
înțelegem dubla noastră 
calitate de producători și 
beneficiari, în acest 
participăm, cu 
noastre, la continua 
voltare și înflorire 
conomiei României 
aliste.

Ion VLAD, 
lăcătuș, 

secretarul organizației 
partid 5 B, l.M. Livezeni

fel 
forțele 

dez- 
a e- 

soci-

de

producție. Aceste cazuri 
au făcut și fac obiectul li
nei ample analize în ca
drul adunărilor generale de 
partid. Stimularea criticii 
promovarea spiritului com
bativ, constituie pentru or
ganizația noastră o preocu
pare de seamă. De aseme
nea, trebuie să subliniem 
faptul că în cadrul adună
rilor generale dc partid și 
U.T.C., în ședințele de gru
pă sindicală se fac ample 
analize, se examinează mo
dul, posibilitățile dc reali
zare a sarcinilor dc pro
ducție. Tot în acest cadru 
sînt scoase la iveală lipsu
rile ce mai există, luîndu-se 
totodată, măsuri pentru în
lăturarea lor. ' Desigur, pe 
agenda de lucru a biroului 
organizației de partid stau

sarcini importante și în 
ceea ce privește calificarea, 
policalificarea și perfecțio
narea oamenilor, calitatea 
lucrărilor. Și pentru că tot 
este vorba de calitate, tre
buie să spun că noi exe
cutăm lucrări care tre
buie să dureze zeci dc ani. 
Tocmai datorită acestui 
fapt, calitatea lucrărilor es
te un deziderat al întregii 
activități de investiții.

Rezultatele obținute in 
prima parte a lunii in curs 
oglindesc eforturile depuse 
de întregul colectiv, în 
frunte cu comuniștii, în ve
derea punerii în funcțiune 
a noi capacități de produc
ție. Măsurile politice, orga
nizatorice și tehnice între
prinse de b.o.b și conduce
rea sectorului crează garan
ții sigure că și în acest al 
treilea an al cincinalului

actual, colectivul sectorului 
Vili în frtttite cu comu
niștii își va îndeplini in 
mod exemplar sarcinile de 
pian adueîndu-și în acest 
sens o contribuție însem
nată la sporirea producției 
de cărbune, la înfăptuirea 
mărețelor obiective înscri
se in documentele Congre
sului al Xll-lea al parti
dului.

Acum, cind întreaga ța
ră, întregul popor sărbă
torește 50 de ani de activi
tate revoluționară și ziua 
de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, 
nostru, minerii de la Vul
can își îndreaptă cu recu
noștință gîndurile spre iu
bitul conducător urîndu-i 
din adîncul inimilor mulți 
ani de viață, spre binele 
întregii noastre națiuni.

In nota modernă a celei mai reprezentative u- 
nități comerciale a municipiului nostru — comple
xul „Jiul" — se înscrie noua unitate de alimentație 
publică deschisă recent Ia ultimul nivel al clădirii: 
snak-barul. Aici, un personal cu înaltă calificare, 
practică un comerț civilizat servind solicitanților o 
diversă gamă de pizza, dintre care cel mai apreciat 
este noul sortiment „pizza a la Jiul".

In imagine, aspect din cadrul modernei unități, 
care a cunoscut o mare afluență de consumatori încă 
din prima zi de la inaugurarea sa.

Foto : Ștefan NEMECSEK

Cărbunele
viitorului

(Vrmare din pag. 1) "

Maistrul Geza Kiss, co
ordonatorul întregii acti
vități la acest punct ile 
lucru, nu este pe deplin 
mulțumit, deși toate for
mațiile de lucru înregis
trează, fiecare, depășiri 
ale sarcinilor proprii cu 
cel puțin zece la sută. E- 
xigănt cu~munca oameni
lor din subordine, în a- 
ceeași măsură ca și cu 
propria activitate, ar ciori 
moi mult. Ar dori o de
vansare a termenelor, nu 
numai respectarea lor, 
așa cum se poate sconta 
la această dată, cind gra
ficele sînt respectate la 
zi, la oră. Deși numă
rul personalului munci
tor concentrat l-s.- . l-est 
obiectiv a sporit în de
curs de o luna cu 60 de 
posturi, convingerea sa 
este că trebuie făcut și 
mai mult, din dorința 
fierbinte a unui veteran 
al constructor ilor de u- 
biective miniere de su
prafață de a grăbi pune
rea în funcțiune a celei 
mai importante capaci
tăți de extracție pe ver
ticală a cincinalului ac
tual în Valea Jiului 
„Toți acționăm cu ace
eași dorință — formațiile 
amintite, ca și echipele 
conduse de Constantin A- 
nofi, Mihai Dumitru, Si
gismund Socaci sau Ște
fan Bazavan : să ciștigăn 
timp în bătălia pentrl 
mai mult cărbune. așc 
cum, iubitul nostru con

ducător, tovai ășul Kicolai 
Ceaușescu ne-o cere".

PROGRAMUL
UNIVERSITĂȚII POLITICE SI DE CONDUCERE

FILIALA PETROȘANI
Cursurile universității se desfășoară în 

ziua de luni, 31 ianuarie 1983, ora 17, după 
cum urmează :

- anul I, sala c.o.m., la Combinatul minier
- anii II, III și IV, Casa de cultură - sala 

artelor, sala mică, sala bibliotecii.
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Expresie a însuflețîtoarei part cipdri la dezvoltarea și progresul patriei, 
ia înfăptuirea obiectivelor de creștere a calității vieții 

ANGAJANTE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
Colectivul întreprinderii miniere Rovi- 

n.sri-Gorj, in frunte cu comuniștii, anga
jat plenar in transpunerea in viață a mă
reței ar obiective stabilite de Congresul ai 
Xll-rea al partidului și răspunzînd chemă
rii secretarului general al partidului, to
varășul Nicolac Ceausescu, cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre, de a produce cit 
mai mult cărbune, raportează că în anul 
1982, prinți--o organizare superioară a pro
ducției și a muncii, aplicînd cele mai noi 
tehnologii de lucru, folosind mai bine 
utilajele și instalațiile din dotare, au reu
șit să extragă cu 2,5 milioane tone lignit 
mai mult și să realizeze un volum total de 
24 milioane mc la lucrările de descopertă, 
respectiv cu 15 milioane mc mai mult de- 
cît în anul precedent, ceea ce a creat con
diții optime și un larg front de lucru pen
tru asigurarea realizării sarcinilor mobili
zatoare de plan pe anul 1983.

Minerii întreprinderii Rovinari, alături 
de toți minerii patriei noastre, eonștienți 
de înalta răspundere ce le revine din „Pro
gramul de dezvoltare a producției de căr
bune în perioada 1982—1985“ de a asigura 
cantități de lignit pentru producția de 
energie electrică și acoperirea celorlalte 
consumuri din economie, inclusiv consu
mul casnic, muncesc cu toată dăruirea și 
fără preget pentru creșterea continuă a 
producției de cărbune de la 44 milioane 
tone cit a prevăzut planul pe anul 1982 
la 87 milioane tone în anul 1985.

In efervescența de muncă creată de is
toricele holăriri adoptate tie Conferința 
Națională a partidului, din decembrie 1982, 
de îndemnurile adresate cu acest prilej 
dc tovarășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, colectivul în
treprinderii miniere Rovinari adresează

Din inițiativa și sub directa îndrumare 
a secretarului general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceausescu, a lost 
elaborat — in lumina hotărîrilor Congre
sului a! XII-Iea al partidului — un am
plu program privind dezvoltarea b-azei 
energetice a țării în acest deceniu și în 
perspeethă. program care ne-a însuflețit 
și ne-a mobilizat plenar. Răspunzînd ce
rințelor economici naționale în contextul 
crizei energetice pe plan mondial, acest 
program este menit să asigure deplina in
dependență energetică a țârii noastre în 
actualul cincinal. Acestui înalt obiectiv 
strategic îi consacram toate forțele noas
tre. Desfășurind larg întrecerea socialistă 
în anul 1982, colectivul de oameni ai 
muncii din cadrul întreprinderii electro- 
eenirale Deva, în frunte cu comuniștii, a 
obținut peste plan o producție de energie 
electrică dc 93 milioane kWh, pusă la dis
poziția sistemului energetic național, asi- 
gurînd alimentarea cu energie electrică și 
termică a tuturor consumatorilor, in con
diții de siguianță deplină.

Anul 1983 pune in fața energeticienilor, 
a tuturor oamenilor -muncii sarcini de o- 
mare ropensabilitate. Creșterea resurse
lor energetice extinderea și perfecționa
rea sistemului energetic național, reduce
rea mai accentuată a consumurilor de com
bustibil și energie slot azi probleme prio
ritare pentru întreaga noastră economie. 
Orientai ea dată energeticienilor, întregii 
noastre industrii, este acea de a dezvolta

INTREPSIHDEREA MINIERA ROVINARI 
către toate unitățile de extracție a cărbunelui• •

tuturor minerilor, tuturor oamenilor mun
cii din unitățile de extracție și preparare 
a cărbunelui chemarea la întrecere pe a- 
nul 1983, a:.uinindu-și următoarele angaja
mente :

1. Realizarea șl depășirea planului la 
producția fizică cu 50 000 tone cărbune 
net și cu l 000 000 mc excavați! la lucrările 
de descopertă prin :

— creșterea indicelui extensiv de folosi
re a utilajelor de bază din liniile tehnolo
gice eu cel puțin 2 la sută față de sarci
nile planificate ;

— sporirea producției medii orare pla
nificate, de la 545 mc/h la peste 570 mc/h;

— reducerea cu 15 la sută a întrerupe
rilor accidentale prin întărirea răspunderii 
și folosirea rațională a utilajelor din ca
riere, realizarea la timp și dc calitate a 
lucrărilor de revizie, întreținere, reparații 
și vulcanizări;

— extinderea la carierele Gîrla și Rovi
nari — Est a metodei de haldare directă 
aplicată la cariera Tismana II.

2. Depășirea planului la producția netă 
eu l'J.8 milioane lei.

3. Creșterea productivității muncii, cal
culată pe baza producției fizice, cu 1 la 
sută față dc plan.

4. Depășirea planului la producția-mar- 
fă vindută și încasată cu 8 milioane lei.

5. țmbuilătățirea calității producției, ast
fel incit întreaga cantitate de cărbune li
vrată termocentralelor țării să fie cu cel 
puțin 50 kcal/kg mai mare față de media 
realizărilor anului anterior, care să ducă 

ÎNTREPRINDEREA electrocentrale deva 
către toate întreprinderile din ramura energiei electrice

baza energetică prin creșterea mai rapidă 
a producției de energie electrică pe bază 
de cărbune inferior din resursele proprii 
ale țării, concomitent cu reducerea pro
ducției de energie electrică pe bază de hi
drocarburi, Astfel, in anul 1985, ultimul 
an aî actualului cincinal, în termocentra
lele cu funcționare pe cărbune și șisturi 
bituminoase se vor produce 34,8 miliarde 
kWli energie electrică, față de 17,9 miliar
de kWh in anul 1980.

Conștient de marile sarcini ce-i reviu 
în al treilea an al actualului cincinal, pu
ternic însuflețit de hotăririle recentei Con
ferințe Naționale a partidului, colectivul 
de energoficicni din cadrul întreprinderii 
electrocentrale Deva adresează chemarea 
la intreceiea socialistă pentru depășirea 
planului pe anul 1983 către toate colecti
vele de muncă din ramura energiei elec
trice, cu următoarele obiective :

1. Depășirea planului la energia elec
trică cu 100 milioane kWh, iar producția 
de energie termică va fi realizată intr-un 
program rațional, la nivelul repartițiilor, 
în deplină siguranță și continuitate prin : 
creșterea puterii medii efectiv utilizabile 
cu 30 MW ; reducerea timpului total de 
imobilizare în reparații planificate a a- 
gregatelor do bază, cu 15 zile pe au ; le

la creșteri a încasărilor eu cel puțin 10 
milioane lei.

6. Reducerea cheltuielilor totale plani
ficate la 1000 ici producție-marfă cu 11 
lei, a celor materiale cu 10 Ici și depăși
rea planului la beneficii cu peste 14 pii- 
lioane lei, in principal prin :

— acțiuni ferme de recuperare a mate
rialelor refolosibile. Pe această cale vor 
fi reintroduse în circuitul economic, peste 
prevederile planului, 20 tone metal, 1 to
nă cupru, 3 tone ulei industrial și 1 tonă 
hîrtie și material textil ;

— recondiționarea și reintroducerea in 
circuitul dc producție a 7000 role supe
rioare și inferioare, 200 suporți role, 4000 
ml covor de cauciuc pentru benzi, 80 tron
soane, 50 șine de cale de rulare etc., în 
valoare de peste 5 milioane lei.

— reducerea consumurilor de energie 
electrică eu 4000 MWh și 50 tone combus
tibil convențional, reprezentând o econo
mie de 5 milioane lei.

7. Calificarea unui număr dc 300 oa
meni ai muncii în meseriile de vulcaniza- 
tor, excavatorist, electrician și lăcătuș, po
licalificarea a 50 muncitori și cuprinderea 
în cursurile serale de perfecționare profe
sională a întregului personal muncitor în 
scopul creșterii competentei acestuia în 
conducerea și organizarea producției.

8. Realizarea unui indice de folosire a 
timpului maxim de lucru al personalului 
muncitor de peste 96 la sută prin întări
rea ordinii și disciplinei in producție.

9. îmbunătățirea condițiilor de muncă 

ducerea numărului de opriri accidentale 
cu 10 la sută față dc anul 1982 și elimi
narea avariilor ; funcționarea fără avarii 
și îmbunătățirea continuă a stării' tehnice 
a instalațiilor prin măsuri de prevenire 
și efectuarea la timp a tuturor lucrărilor 
de întreținere.

2. Reducerea consumului specific de 
combustibil planificat cu 1500 tone 
c.c. și a consumului propriu tehnologic 
de energie electrică cu 5 milioane kWh 
prin : îmbunătățirea randamentelor de 
funcționare a cazonelor de abur și turbi
nelor cu C,5 la sută față de realizările a- 
nului 1982 : trecerea in termoficare a 2 
turbine de 210 MW la C.T.E. Deva și a 
unei turbine de 50 MW la C.T.E. Paroșeni; 
funcționarea cu un număr redus, cu două 
pompe de circulație in perioada de iarnă, 
față de situația normală în perioada de 
vară ; reducerea pierderilor de apă-abur 
din circuitul termic cu 0,5 Ia sută față dc 
realizările anului 1982 ; evitarea funcțio
nării in r.ol a diverselor agregate acționa
te electric : creșterea eficienței generale 
a activității productive prin : creșterea 
productivității muncii cu 1,5 Ia sută în 
activitatea de reparații Ia agregatele ener
getice ; reducerea cheltuielilor prevăzute 
in buget cu 1,5 milioane Iei ; realizarea 

și de viață și eliminarea accidentelor de 
muncă. In acest scop se va acționa pentru:

— cunoașterea temeinică și respectarea 
de către întregul personal a normelor dc 
protecție, securitate și igienă a muncii, 
testarea periodică a întregului personal 
muncitor, asigurarea echipamentului de 
protecție șj de lucru, dotarea tuturor uti
lajelor, instalațiilor și mașinilor cu dispo
zitive și aparate de avertizare și protec
ție, îmbunătățirea propagandă specifice 
activității de protecție â" muncii ;

— darea în folosință a două cantine cu 
cite 1000 lacuri fiecare, îmbunătățirea ca
lității meniurilor servite, extinderea gos
podăriei anexă prin creșterea numărului 
efectivelor de animale cu 150 capete porci 
și 1000 păsări, cultivarea de legume și ce
reale, asigurîndu-se necesitățile de consum 
prin autoăprovizionare in proporție de 
cel puț’n 66 la sută.

10. Efectuarea unui număr de peste 
20 0J0 ore muncă patriotică pentru înfru
musețai ca și gospodărirea incintelor mi
niere.

Acțiomr.d cu fermitate pentru înfăptui
rea exemplară a obiectivelor asumate, în- 
tr-un climat de ordine și disciplină mun
citorească, colectivul nostru răspunde prin 
noi fapte dc muncă grijii statornice cu 
care este Înconjurat detașamentul de mi
neri a! fălii de către conducerea partidu
lui și statului nostru, de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Cea'jșescu, minerul nostru de onoare.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, 
COMITETUL DE PARTID, 

COMITETUL SINDICATULUI, 
COMITETUL ORGANIZAȚIEI U.T.C.

în atelierele proprii a unor piese de schimb 
peste prevederile de plan, precum și re- 
condiționarea unor piese de schimb uzate 
in valoare de 1 milion Ici ; depășirea sar
cinilor de plan la recuperarea și valorifi
carea mateiialelor refolosibile cu 100 tone 
fier vechi. 2 tone cupru, și 15 tone cără
mizi refrartare ; creșterea nivelului de pre
gătire tehnico-profesională a personalului 
muncilor prin cuprinderea la cursurile 
serale a unui număr de 1 150 muncitori și 
cadre tehiiico-economice.

3. îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de viață ale personalului muncitor prin: 
dotarea cu dispozitive și mecanisme pen
tru reducerea efortului fizic ; reducerea 
noxelor prin eliminarea mai operativă a 
neetanșeitâților la sistemele de preparare 
a prafului de cărbune ; dotarea persona
lului nou încadrat în muncă cu dulapuri 
vestiar ; îmbunătățirea calității meniuri
lor la cantina-restaurant a întreprinderii ; 
rezolvarea in mai bune condiții a proble
melor de cazare a personalului.

Asumîndu-ne aceste angajamente de 
producție, sîntem hotărîți să facem totul 
pentru a le realiza și chiar depăși, conș- 
ticnți că astfel vom contribui activ Ia 
progresul continuu al patriei noa.si.re.

CONSILIUL OAMENILOR Ml NCII, 
COMITETUL DE PARTID, 

COMITETUL SINDICATULUI, 
COMITETUL U.T.C.

Consiliul popular ai municipiului Slati
na, puteri.mobilizat de hotăririle Con
ferinței Naționale, de îndemnurile secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Cc.uișescu. hotărit să obțină în 
acest an i oi și importante succese pentru 
transpunerea in viață a Directivelor celui 
de-al XlI-iea Congres al partidului, adre
sează tuturor consiliilor populare munici
pale și oiășcnești din țară chemarea Ia 
întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan pe anul 1983, 
angajtndu se să realizeze următoarele o- 
biective :
I. ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR SI AL 

CONSTRUCȚIILOR DE LOCUINȚE
Planul de dare în folosință a locuințe

lor pe anul 1983 va fi realizat cu o lună 
mai devreme. De asemenea, vor fi devan
sate cu cel puțin 30 de zile termenele de 
punere in funcțiune a stației de epurare 
mecanică și biologică a apelor uzate și a 
canalului colector din municipiu.

Vom acționa cu hotărîre, pentru crește
rea calității lucrărilor, reducerea costuri
lor în construcții, astfel îneît, în anul 
1983, cheltuielile la 1000 lei producție de 
construcții-montaj să fie reduse cu 4 lei.
II. ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI MICI 

ȘI AL PRESTĂRILOR DE SERVICII
în unitățile economiei locale se va ac

ționa pentru atragerea în mai mare măsu
ră a resurselor locale de materii prime 
și materiale, pentru utilizarea largă a re
surselor refolosibile, diversificarea gamei 
sortimentale și creșterea calității produ-

gosiul ?amrR al Mii&cimLm slatlia 
către toate consiliile populare municipale și orășenești

selor, realizindu-se suplimentar o produc- 
ție-marfă industrială și prestări de servi
cii neindustriale în valoare de 60 milioa
ne lei, din. care 10 milioane lei prestări 
servicii pentru populație.
III. IN DOMENIUL AUTOCONDUCERII

SI AUTOAPROVIZIONARH 
POPULAȚIEI CU PRODUSE 

agroalimentare
în lumina sarcinilor reieșite din hotă- 

rîrile Conferinței Naționale a partidului 
și ale plenarei Consiliului Național al 
Agriculturii. Industriei Alimentare, Silvi
culturii și Gospodăririi Apelor, în anul 
1983 se va acționa cu hotărîre pentru în
deplinirea integrală a programului de dez- 
.voltare a producției agricole la unitățile 
socialiste, în gospodăriile populației din 
municipiu și comuna suburbană.

La cooperativa agricolă de producție 
din Slatina se va amenaja o maternitate 
cu 40 scroafe, care va asigura materialul 
biologic necesar creșterii și îngrășării 
purceilor în gospodăriile populației în ve
derea livrării lor la fondul de stat.

IV. VENITURILE PROPRII 
ALE BUGETULUI LOCAL

Prin dezvoltarea permanentă a unor 
activități de industrie mică, extinderea și 
diversificarea serviciilor către populație, 
atragerea la buget a unor noi surse de 
venituri, reducerea cheltuielilor și renta

bilizarea tuturor activităților, veniturile 
proprii ale bugetului local vor fi depăși
te cu 5 la sută la municipiu și 2 la sută 
la comuna suburbană.

Totodată, prin cheltuirea cu chibzuință 
a fiecărui leu, vom economisi fonduri re- 
prezenlind 2 la sută fală de prevederile 
bugetare, asigurîndu-se astfel autofinan
țarea.
V. PARTICIPAREA CETĂȚENILOR LA 
AUTOGOSPODĂRIREA LOCALITĂȚII

Locuitorii municipiului Slatina vor rea
liza, prin muncă patriotică, obiective de 
interes obștesc, lucrări tehnico-edilitare 

și dc înfrumusețare a localității, în așa 
fel încit valoarea acestora să fie dc • cel 
puțin 120 milioane lei. Se vor amenaja 
zone verzi în cartierele noi de locuințe și 
se vor plar.ta cu arbori și arbuști terenuri 
degradate în suprafață de 2 ha ; se vor 
executa luciări dc reparații și întreținere 
a străzilor, aleilor, trotuarelor pe o supra
față de 80 000 mp și se vor amenaja 10 
locuri noi de ioacă pentru copii.

VI, ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
COMUNALE ȘI LOCATIVE

Volumul producției și prestărilor de 
servicii va spori față de plan cu 5 milioa
ne lei, iar coeficientul de utilizare al par
cului auto la transportul urban de călă
tori cu 2 la sută ; prin optimizarea trase
elor .și utilizarea rațională a capacităților 

de transport se vor economisi 18 tone car
buranți. Se va asigura conteinerizarea inte
grală a colectării și transportului resturi
lor menajere, iar lucrările dc salubrizare 
a străzilor vor fi mecanizate in proporție 
de 80 la sută.

VII. IN DOMENIUL REDUCERII 
CONSUMURILOR DE COMBUSTIBIL

SI ENERGIE ELECTRICA.
RECUPERĂRII MATERIILOR 
PRIME ȘI MATERIALELOR

Prin raționalizarea consumului de ener
gie termică și prin eliminarea oricărei 
forme de risipă sc va realiza, la cele două 
surse termice ale municipiului, o econo
mic de energie de circa 150 mii mc de 
gaze. Cu sprijinul deputății or consiliului 
popular, se va desfășura o activitate sus
ținută de educare a locuitorilor pentru c- 
conomisirea energiei electrice, astfel încit 
să se realizeze o diminuare cu 200 mii 
kWh a consumului.

VIII. ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI 
POLITICE SI AL CULTURII

SOCIALISTE
întreaga activitate politico-educativă de 

masă va fi subordonată mobilizării .tutu
ror oamenilor muncii la îndeplinirea sar
cinilor economico-sociale reieșite din do
cumentele Congresului al Xll-lea al 
P.C.R., și ale Conferinței Naționale a 
partidului, la realizarea tuturor indicato
rilor planului în profil teritorial.

CONSILIUL POPULAR AL 
MUNICIPIULUI SLATi
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa

Elena Ceaușescu, au fost oaspeții 
comunei Scornicești, iocaiitatea 

natală a conducătorului partidului 
' și statului nostru

(Urmare din pag. I)

Sint depuse, de aseme
nea, coroane de flori din 
partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român, Consiliului 
de Stat și Guvernului Re
publicii Socialiste Româ
nia, precum și din partea 
Comitetului județean Olt 
al P.C.R. și Consiliului 
popular județean. Prinos 
de recunoștință adus pă
rinților celor care au cres
cut și educat pe conducă
torul partidului și statului 
nostru în spiritul dreptă
ții, al cinstei și adevăru
lui, în spiritul devota
mentului nețărmurit pen
tru cauza libertății și feri
cirii poporului.

Se face, apoi, un scurt 
popas la casa părintească, 
de unde avea să se ridi
ce omul de omenie, drept 
și iubitor de libertate și 
dreptate, președintele de 
astăzi al României socia
liste.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sint invi
tați să viziteze Muzeul de 
istorie al comunei, așe- 
zămînt ce grupează măr
turia trecerii prin vreme 
a acestei localități româ
nești, atestată documen
tar de patru se
cole, intrată definitiv în 
cartea noastră de istorie 
prin aceea că aici, de pe 
acest picior de plai, a vă
zut lumina zilei și a copi
lărit cel care se află astăzi 
în fruntea partidului și 
statului nostru, ctitorul 
României moderne. Sint 
prezente în sălile muzeu
lui, in vitrinele sale, do
vezi documentare privind 
originea poporului român, 
între care descoperiri ar

heologice în zona Scorni- 
cești, ce atestă existența 
vieții în aceste locuri din 
cele mai vechi timpuri. Sint 
adunate aici, de asemenea, 
mărturii despre viața, în
deletnicirile și obiceiuri
le dacilor liberi, sint ilus
trate file din lupta dusă 
de-a lungul veacurilor de 
poporul român pentru li
bertate și dreptate socia
lă. La loc de cinste sint 
păstrate aspecte din istoria 
mișcării muncitorești, mo
mente semnificative din 
existența partidului clasei 
muncitoare.

în tezaurul său de su
flet, muzeul din Scorni- 
cești are biografia tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
cu treptele devenirii sale 
revoluționare, cu activi
tatea de militant comu
nist, patriot înflăcărat, de 
om dăruit cauzei progre
sului multilateral al țării, 
creșterii prestigiului ei în 
lume, bunăstării celor ce 
muncesc. Imaginile exis
tente în muzeu ilustrează 
cu o forță impresionantă 
viața tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, clocotitoarea sa 
activitate în strînsă și di
rectă legătură cu viața 
partidului, a țării, a popo
rului. Sint expuse mo
mente din timpul întîlni- 
rilor conducătorului parti
dului și statului cu săte
nii din Scornicești. Sint 
prezentate date ce demon
strează puternica înflori
re a localității în ultimii 
ani. Muzeul prilejuiește 
întoarcerea în trecut, la 
anii cînd țăranii munci
tori din Scornicești hotă
rau să se unească în ca
drul cooperativei agrico
le de producție. între 
membrii fondatori — An- 
druța și Alexandra 
Ceaușescu. Realizările co

munei, onorată de atîtea 
ori de numeroase ordine și 
medalii ale Republicii o- 
feră imaginea sugestivă 
a hărniciei celor care tră
iesc și muncesc astăzi la 
Scornicești.

în continuare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu sînt 
invitați să viziteze secții 
ale cooperativei agricole 
de producție din Scorni
cești, unitate fruntașă, cu
noscută în întreaga țară 
prin producțiile mari ob
ținute an de an. Secretarul 
general al partidului este 
informat că anul trecut u- 
nitatea a realizat peste 
6 000 kg grîu la hectar și 
peste 20 000 kg porumb.

Oprindu-se la ferma de 
taurine a cooperativei, nu- 
mărînd 300 de capete, din 
care 250 vaci cu lapte, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu este informat că 
unitatea dispune de o bază 
furajeră proprie atit pen
tru pășunat în timpul ve
rii, cit și pentru perioada 
de iarnă, fapt care con
feră garanția obținerii u- 
nei producții ridicate de 
lapte.

Se viziteazăj de aseme
nea, serele de legume ale 
cooperativei, ce se întind 
pe circa 16 ha. Secretarul 
general al partidului a 
apreciat eforturile coope
ratorilor pentru dezvol
tarea acestui sector, ară- 
tînd că este necesar să se 
folosească toate posibilită
țile existente pentru creș
terea în continuare a pro
ducției.
La cooperativa agricolă de 

producție din Scornicești 
tovarășului Nicolae
Ceaușescu îi este prezentat 
complexul de îngrășare a 
porcilor, în sistem gos
podăresc, cu produse secun

dare de la unitățile indus
triale și agricole din co
mună.

în continuare se străba
te din nou artera princi
pală a localității revenin- 
du-se în centrul Scorniceș- 
tilor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt înconju
rați cu aceeași dragoste 
fierbinte. Miile de locui
tori ai comunei au venit 
astăzi, cu mic cu mare, la 
întîlnirea cu secretarul 
general al partidului, pre
ședintele țării, pentru a-1 
omagia odată cu țara în
treagă, la împlinirea a 50 
de ani de activitate re
voluționară și cu ocazia 
zilei sale de naștere. Ei 
l-au înconjurat pe condu
cătorul iubit al partidului 
și statului cu căldura su
fletească cu care îl în- 
tîmpină de la o margine 
la alta a țării întregul 
nostru popor, mulțumin- 
du-i din adîncul inimii 
pentru activitatea neoste
nită ce o desfășoară spre 
binele tuturor celor ce 
muncesc, al întregii nați
uni. Ei l-au întîmpinat cu 
toată căldura inimii, spu- 
nîndu-i „La mulți ani", u- 
rîndu-i viață lungă și mul
tă putere de muncă.

Luîndu-și rămas bun de 
la locuitorii comunei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a spus : „La revedere, dragi 
tovarăși I Vă felicit pen
tru rezultatele obținute în 
muncă și vă urez ca anul 
acesta să aveți succese și 
mai mari, să obțineți una 
dintre recoltele cele mai 
bune din țară. Vă doresc 
multă sănătate și multă 
fericire !“.

în aplauzele și uralele 
celor prezenți elicopterul 
prezidențial decolează, in- 
dreptîndu-se spre Capitală.

memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Cursa inferna
lă ; Unirea : Ultimul car
tuș.

LONEA : Atenție la 
Pana de vultur.

ANINOASA : Un om 
trăind în viitor.

VULCAN — Luceafărul:
Femeia din Ursa Mare.

LUPENI — Cultural :
Pădurea nebună.

URICANI ; Așteptînd 
un tren. .

TELEX ■ SPORT ■ TELEX W SPORT

Anul preolimpic 1983 
reprezintă 6 etapă impor
tantă pentru boxerii ro
mâni, federația de specia
litate luînd o serie de mă
suri pentru pregătirea 
pugiliștilor ce ne vor re
prezenta la marile com
petiții internaționale și în 
special la Olimpiada de 
la Los An’geles. Antreno
rii lotului republican, ca 
și cei de la cluburi, vor 
urmări reactualizarea sti
lului de luptă specific 
școlii românești de box, 
creșterea forței lovituri
lor — element determi
nant în pugilatul contem
poran, sporirea spiritului 
ofensiv, bazat pe vitalita
tea nativă a boxerilor din 
țara noastră, precum și 
păstrarea unui ritm sus
ținut, cu intensificări în 
finalurile reprizelor. A- 
ceste obiective vor fi tes
tate în acest an cu prile
jul unor gale cu public — 
prima la 28 ianuarie la 
Palatul sporturilor din Ca
pitală. Apoi pugiliștii se
niori vor fi prezenți la 
turneele pe categorii (14-19 
februarie, la Brăila și Ga
lați), după care va urma 
prestigioasa competiție 
„Centura de Aur" (21-27 
martie), unde se speră o 
participare internațională 
selectă. . . ,,.,-dshHl»

TV.

15,00 Telex. ’
15,05 Melodii, melodii — 

muzică ușoară ins
trumentală.

15,1'5 Panoramic austra
lian — documentar.

15.30 Emisiune -în limba 
germană.

17,25 Tragerea Loto.
17,35 La volan — emi

siune pentru con
ducătorii auto.

17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.30 Actualitatea eco

nomică.
20,45 Onor comandantu

lui suprem. ‘ Spec
tacol omagial orga
nizat de ansamblul 
artistic „Doina" al 
Armatei.

21.30 Ceaușescu, om al 
păcii — documentar.

22,00 Telejurnal.

Competiția principală 
din 1983 o va constitui 
Campionatul european, ce 
va avea loc la Varna, în- 
cepînd din 6 mai.

Din lotul republică!!' 
re a început pregătirile 
fac parte, alături de box
eri experimentați, și o se
rie de tineri cu reale pers
pective. Iată componența
lotului : cat. semimuscă :
Dumitru Șchiopu, Virgil 
Iordache, Ion Bălan ; mus
că : Constantin Tițoiu ; 
cocoș : Dumitru Cipere,
Cristian Ghiorghișor și 
Gheorghc Negoiță ; pană: 
Costin Stancu, Nicolae 
Talpoș ; semiușoară : Vio
rel Ioana, Florian Țîrcom- 
nicu, Ion Stan ; ușoară : 
Leontin Sandu, Mircea Ful
ger ; semimijlocie : Cons
tantin Ghindăoanu, Mihai 
Ciubotaru ; mijlocie mi
că : Gheorghe Simion, 
Dănilă Bumbac; mijlocie: 
Dumitru Senciuc, Marius 
Popa Crețu ; semigrea : Pe
tre Bornescu, Fedea Pam- 
fil ; grea : Paul Golum- 
beanu. Dintre acești spor
tivi vor fi aleși cei ce ne 
vor reprezenta la campi
onatele europene din Bul
garia.

u (Agerpres)
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Duminică, 30 ianuarie
8,00 Consultații pentru 

bacalaureat.
8.30 Almanahul familiei.
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii.

— Marea muzică pentru 
cei mici.

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor.
13,00 Album duminical.

Din sumar :
— Telex.
— Prolog muzical.
— Serial umoristic.
— De la clasic la mo

dern — balet.
— Cascadorii rîsului.
— Fabule.
— Voci tinere.
— Moment Caragiale.
— Autograf' muzical.
— Romanțe.

14,30 Desene animate.
— Tinere talente.
— Pilulă umoristică.
— Ritmuri — ritmuri.
— Melodiile marelui e- 

cran pe micul ecran.
— Nuntă la Năsăud.
— Telesport.
— Microrecital.
— Poezia iernii.
— Farmecul muzicii.
— Semnal.
— Steaua fără nume. 

Etapa 1.
— Colecții și colecțio

nari.
— Varietăți internaționa

le.
18,40 Micul ecran pentru 

cei mici.
•— Titanii din Titan.

19,00 Telejurnal.
19.20 Călătorie prin țara 

mea.
— Pe traseul Deva —•

Făget — Lugoj.
19.40 Cîntarea României. 

— Imn bucuriei.
Spectacol literar — 
muzical — coregrafic.

20.20 Telecinemateca.
Ciclul mari actori.

Un musafir de pomină. 
22,05 Serenada tinereții. 

Melodii.
22.20 Telejurnal.

Luni, 31 ianuarie
15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,15 Orizont tehnico-ști- 

ințific.
20.40 Roman foileton.

Docherii.
Episodul 9.

21.30 Tezaur folcloric. 
22,00 Telejurnal.

Marți, 1 februarie

11,00 Telex.
11,05 Profesiunile cincina

lului.
— Mineritul — o pro

fesiune pentru o via
ță.

11.30 Roman foileton.
Docherii.
Episodul 9.

12.20 Tragerea de amor
tizare ADAS.

12.30 Tezaur folcloric. 
16,00 Telex.

16,05 Viața școlii.
16,30 Clubul tineretului.
17,00 Civica.

— Noi, gospodarii țării.
17,20 Cabinet profesional 

pentru lucrătorii din 
agricultură.

17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,15 Forum politico-ideo

logic.
20,35 De la arie la terțet 

în opera „Liliacul".
20,45 Teatru TV.
taiaaaaaaiaaiiaaaiiiiaiaaiBiiiiiiaaaaaaaaaaiiaiiaaaaaaaa

PROGRAMUL p/

Hanul de la răscruce. 
Premieră TV.

22,00 Telejurnal.

Miercuri, 2 februarie

16,00 Telex.
16,05 Consultații pentru 

admiterea in învăță- 
mintul superior agri
col.

16,25 Tragerea pronoex- 
pres.

16.35 Viața culturală.
17,00 Universul femeilor.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mică.
20.35 Dialogul faptelor.
20.50 Film artistic.

E atit de aproape 
fericirea.

Premieră TV — pro
ducție a Casei de fil
me Patru.

22,00 Telejurnal.

Joi, 3 februarie
11,00 Telex.
11,05 Școala satului, școa

lă pentru sat.
11,30 Forum politico-ideo

logic.
11,50 De la romanțe la... 

operă și operetă.

12,25 Pași de viață lungă. 
16,00 Telex.
16,05 Profesiunile cincina

lului.
16.30 Studioul tineretului.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mică.
20,40 De dor și de veselie. 

Melodii populare.
20,55 Occident '83.

— Drepturile omului în- 
tr-o orînduire a ine
chității sociale.

— Săraci în țări bogate.
21,10 Serial științific.

— Corpul uman.
21.30 Meridianele cîntecu- 

lui.
22,00 Telejurnal.

Vineri, 4 februarie

15,00 Telex.
15,05 Consultații pentru 

elevii claselor a 
VIII-a.

15.20 Tragerea loto.
15,30 Emisiune în limba 

germană.
17.15 La volan.
17.25 Itinerar sovietic.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea econo

mică.
20,35 Invitată în studioul 

nostru.
— Soprana Eugenia Mol- 

doveanu.
20.50 Cadran mondial.
21,10 Film artistic.

Formula numărul 4.
Premieră pe țâră.
Producție a studiou
rilor engleze.

22,00 Telejurnal.

Sîmbătă, 5 februarie
11,00 Telex.
11,05 Cultivarea limbii și 

literaturii române in 
școală.

11.25 Film artistic.
Formula numărul 4.

12.15 Ora de muzică.
— Documente muzicolo

gice românești.
13,00 Noi în anul 2 000.

— Start spre viitor — 
Reportaj.

13.15 Noua Zeelandă — 
documentar.

13,30 La sfîrșit de săptă- 
mînă (I)
Din sumar:

— Telex. J
— IstQria unei case.
— Desene animate.
— Roza vînturilor. '■
— Locul unde nu se în- 

tîmpla nimic : Bis- 
trița-Năsăud. Re
portaj.

— Incredibil, dar adevă
rat.

— Un glas străbate văi
le : Veta Biriș.

— La izvoarele luminii. 
Reportaj la Drobeta- 
Turnu Severin.

— Un minut cu poetul 
Petre Ghelmez.

— Cîntecul cuvintelor —■ 
Versuri.

— Muppets.
— Șah.
— Documentar artistic.
— Magnetoscop muzical.
— Telesport : Campio

natul mondial de fot
bal Spania '82 (VII). 
Retrospectivă.

18,35 Săptămîna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 La sfîrșit de săptă

mână (II).
Din sumar :

— Teleenciclopedia.
— Mondovision.

20,00 Film serial.
Enola Gay.
Premieră pe țară. 
Producție a televizi
unii americane — 
Episodul I.

— Varietăți... varietăți . 
22,00 Telejurnal.
22,10 Romanțe — cîntece 

îndrăgite.
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