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DECRET PREZIDENȚIAL 
pentru convocarea 
Camerei Legislative 
a Consiliilor Populare

în temeiul articolului 14 din Le- 
gca nr. 5/1975 privind congresul, Ca
mera legislativă și conferințele con
siliilor populare,

Președintele Republicii Socialiste 
i România decretează: 

Articol unic. — Se convoacă Ca
mera legislativă a consiliilor populare 
in ziua de 14 decembrie 1983.

NICOLAE CEAUȘESCU, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Marea Adunare 
Națională 

își reia lucrările 
în plen

Biroul Marii Adunări Naționale 
a hotărît ca lucrările în plen ale se
siunii a opta a celei de-a opta legis
laturi a Marii Adunări Naționale să 
fie reluate joi, 15 decembrie 1983, 
ara 10.

lucru de la C.C.
IN UNITĂȚILE C. M, V. J.

Măsuri ferme pentru 
creșterea productivității muncii

Introducerea programului de lucru în 
trei schimburi precum și a noului sis
tem de retribuire în acord global au 
determinat în cadrul C.M.V.J. o crește
re a producției medii zilnice cu peste 
3000 tone de cărbune, față de perioada 
anterioară. După trecerea la programul 
de lucru continuu, sporul de producție 
a crescut cu încă aproximativ 1200 tone 
pe zi. Așa cum s-a evidențiat și la re
centa adunare generală a reprezentan
ților oamenilor muncii, în această pe- 

I rioadă un număr de 600 persoane din 
sectoarele auxiliare și de servire au fost 
trecute în abataje, iar alți 87b oameni 
ai muncii au fost promovați, prin dero
gare de vechime, in meseria de mineri 
și ajutori mineri. La indicatorii princi
pali, rezultatele sînt superioare celor 
din aceeași perioadă a anului trecut. 
Producția de cărbune brut extras este

mai mare cu peste 750 mii tone, a hui
lei brute cu 770 500, a cărbunelui brut 
preparat cu 571 000, iar a huilei nete 
cu aproape 555.000 tone. De asemenea, 
raportat la aceeași perioadă a anului 
trecut, cantitatea de cărbune pentru si
derurgie a crescut cu peste 270 000 tone, 
iar producția marfă cu peste 615 mi
lioane lei.

Aceste sporuri considerabile s-au ob
ținut, în principal, pe seama sporirii 
productivității muncii, al cărei nivel a 
crescut la 1.8 tone pe post față de 1,5 
tone pe post care era media anului tre
cut, ceea ce reprezintă o creștere de 20,2 
Ia sută. Concomitent, productivitatea 
muncii valorice a crescut cu 11144 Iei 
pe persoană.

Mircea BUJORESCU

(Co itinuare in pag. a 2-a)
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Cariera
ClMPL LUI NEAG

Un nou utilaj
care va contribui 
la îmhunăiățirea 

calității
De ieri a intrat în ! 

funcțiune la Cariera ’ 
Cimpu Iui Neag un | 
nou utilaj. Este vorba * 
de un concasor cu o j 
capacitate de 250 to'ie 
pe oră, care va ton- j 
tribui la îmbunătățirea > 
considerabilă a calității • 
cărbunelui extras din i 
carieră ți livrat prepa- I 
rației din Ltipeni. Du- ’ 
pă cum ne-a info-mat j 
ing. Dumitru Aibescu, j 
directorul carierei Cîm- ’ 
pu lui Neag, prin pune- | 
rea >n funcțiune a con- , 
c isorului, calitatea |
cărbunelui livrat se va > 
îmbunătăți cu circa 10 
la sută

La punerea în func- j 
țiune in termen a aces- - 
tui utilaj a“ conMbuit ! 
echipele de construe- ’ 
tori conduse de Au- | 
gustin Ștetan, Dunii- . 
tru Mărmăneanu, X a- | 
sile Coșuță, Mihai Hai ’ 
vas din subordinea ' 
maiștrilor Ervvin Wie- i 
senmayer, Constantin I 
Lai și Ioan Dascălu de | 
la șantierul 4 Lupeni i 
al I.C.M.M. Merită să ! 
fie subliniată în mod 1 
deosebit abnegația de |

(Cont, in pag. a 2-a) -
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OAMENI Al MUNCII! I
Mobilizîndu-vă la locurii-s de muncă pentru ț 

realizarea sarcinilor de plan, acționați totoda- \ 
tă, cu spirit de răspundere, în vederea încă- 
drării riguroase în cota de eneigie electrică 
repartizată unității. Iț

Acasă, faceți totul pentru un consum de j 
energie redus c<J cel puțin 50 la sută sub nor- 
mele aprobate ! i

55OO tosie
In 11 luni colectivul sec

torului HI al l.M. Uricani 
a extras, peste sarcinile 
de plan, 5520 tone de căr
bune. Cele mai bune re
zultate le-a obținut briga
da Iui Dumitru Izvorea- 
nu în abata ul frontal din 
stratul 18, blocul 5/4.

La baza realizărilor de 
mestigiu ale (efectivului 
sectorului III stau disci 
plina fermă în cadrul bri
găzilor, buna organizare a 
locurilor de muncă, apro
vizionarea corespunzătoare 
șl, mai ales, folosirea uti-

Brigadic rul Gheorghe î 
Nistor (mijloc), alături i 
de șeful do schimb Ion ' 
Petrușcă și ortacul lor 

I Alexandru Ba->la — 
| trei componenți ai u- 

neia dintre formațiile 
de lucru fruntașe ale 
sectorului IV investi
ții de la mini Uricani.

peste plan
lajelor la întreaga capaci
tate. Printre cei mai buni 
mineri se află Nicolae 
Bîju, Victor Matei, Ioan 
Răchită, Vasile Boicu. Sa- 
moilă Ilie și alții, precum 
și maiștrii minieri Gheor- 
ghe Durlă, Ion -Vlad, 
Gheorghe Sălăgoan, care 
sînt angajați într-o însu- 
fiețitoare întrecere pentru 
realizarea sarcinilor de 
plan pe acest an cu cel 
puțin zece zile mai devre
me.

Ilie COANDREȘ, 
Uricani

În domeniul
casnic .

!____________ I
Pentru a ști cum și un

de putem acționa pentru 
reducerea consumului de 
energie, să reținem sem
nificativ consumurile pe 
timp de o oră ale aparate
lor electrocasnice cele mai 
uzuale:

— mașina de spălat cu 
încălzitor, consumă peste 
2000 Wh

— uscător de păr 350 Wh
— fierul electric de căl

cat între 450—1000 Wh
— aspiratorul 420 Wh
— mașina simplă de spă

lat 450 Wh
— aparat radio 40 Wh 
—- televizo' 150 XVh
— frigiderul tip „Fram“ 

160 Wh
— frigiderul tip „Frige- 

ro“ 145 Wh
— boiler 2000 XVh.

Joi. a continuat in Ca
pitală consfătuirea de la 
C.C. al P.C.R. pe proble
me d? agricultură, organi
zată din inițiativa tova
rășului N i c o 1 a e
Ccaușcscu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

In cursul dimineții, lu
crările s-au desfășurat pe 
grupe de județe.

în lumina orientărilor șl 
indicațiilor formulate de 
conducătorul partidului și 
statului nostru, a rezul
tatelor și experienței do

Sa impună o activitate da sxcapția 
pentru realizarea planului fizic 

de apartamente I
Din analiza situației 

realizării planului lucrări
lor de construcții și mon
taje ce revin colectivului 
Grupului de șantiere Pe
troșani al T.C H. reiese că. 
valoric, s-a înfăptuit cir
ca 90 la sută din planul a- 
nual. In pofida unor greu
tăți privind asigurarea mij
loacelor de transport, a 
unor materiale și utilaje, 

activitatea 
principală, de 
construcție de 
locuințe, a 
înregistrat la 
nivelul Gru
pului de șantiere Petro

șani o evidentă creștere în 
comparație cu aceeași pe
rioadă de tîmp din amil 
trecut. Numai la nivelul 
șantierului 1 Petroșani, 
sarcina de plan la cons
trucția de apartamente a 
fost aproape dublă, in 
comparație cu anul tre
cut. Dar și in aceste con
diții au fost predate peste 
80 la suiă din numărul 
total de apartamente p e- 
văzute în plan. S-a dezvol
tat considerabil cartierul 
Petroșani-Nord, cel mai 
tînăr cartier al reședinței 
de municipiu. Au fost pre
date noi blocuri de locuin
țe și la Petrila, Vulcan, 
Lupeni și Uricani. Au fost 
predate beneficiarului și

Sub semnul urgenței 
pe șantiere

Căi de reducere a consumului 
cu cel puțin 50 la sută

Pentru a putea răspunde 
obligației ce o avem în 
cal tate de cetățeni, de a 
reduce con-mmui casnic de 

energie electrică cu cel pu
țin 50 la sută trebuie să 
trecem imec'at la urmă
toarele măsuri»

Q folosii ea la maximum 
a iluminatului natural, in
terzicerea în timpul zilei 
a iluminatului electric în 
camere, bucătării și anexe 
gospodărești; .. ■ , .. 

bândite în condițiile cli
matice mai puțin favora
bile din acest an parti- 
cipanții la dezbateri au 
analizat, cu" exigență și 
răspundere comunistă, pro
blemele esențiale ale dez
voltării agriculturii noas
tre, căile cele mai potrivi
te pentru înfăptuirea cu 
succes a sarcinilor com
plexe pe care noua revo
luție agrară le pune in fa
ța întregului nostiu po
por.

Relevînd rezultatele bu
ne obținute de numeroase 
unități agricole iu spori

alte importante obiective, 
cum sînt rezervoarele de 
2'000 mc pentru apă pota
bilă din orașul Vulcan, 
cantinele restaurant din 
Petroșani, Vulcan și Lu
peni, precum și numeroase 
lucrări de gespoda se co
munală.

Trebuie spus însă că. 
deși pe șantiere s-a mun
cit mult, totuși, față de 

proved rile 
planului fizic 
anual se în
registrează ră- 
mîneri in ur
mă. In Petro

șani mai sînt de pus în 
funcțiune, în scurta pe
rioadă de timp care a mai 
rămas piuă la sHrșitul a- 
cestui an, încă 234 de a- 
partamente, iar alte 104 
apartamente Ia Lupeni și 
52 la Petrila. Unele dintre 
blocurile cu termen de pu
nere în funcțiune în acest 
an se află în faze avansa
te de execuție, fapt caic 
ne îndreptățește să afirmăm 
că stă în puterea construc
torilor să recupereze rămî- 
ncrile in urmă, să realize
ze și prevederile planului 
fizic. In acest scop se ce
pe o mai bună aprovizio-

V. STRĂUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

ț£j limitarea iluminatului, 
s rra în locuințe, la stric
tul necesar și înlocuirea 
becurilor de puteri mai 

mari cu altele do puteri 
mai mici

■ renunțarea la ilumi
natul balcoanelor, garaje
lor, magaziilor, curților din 
fața locuințelor;

S reducerea la minimum 
a iluminatului pe iioluriie 
scărilor și Înlocuirea în

rea producției vegetiie.și 
animale, vorbitorii au a- 
rătat că ele reflectă mo- 
dul în care s-a acțio
nat pentru folosirea inte
grală și eficientă a fondu
lui funciar, a bazei teb- 
nico-materi.de și a forței 
de muncă, respectarea 
tehnologiilor, îmbunătăți- 
rea organizării muncii ia 
toate sectoarele și întări
rea disciplinei, perfecțio
narea continuă a noului 
mecanism economlco-f i- 
nanciar și înfăptuirea pre- 

(Conti.nuare in pag. a t-a)

. L X ORDINEA ZILEI

; Îndepărtarea 
zăpezii 

și gheții
Ieri dimineață (Ia ora

8) temperatura a-, ului 
a fost de minus 5 grade 
în Petr șani și minus
10 grade în Paring, iar 
stratul de zăpadă m'ă-

■ sura 16 cm în Petro- 
| șani și 30 cm la Paring. 
. Frigul și zăpada men

țin curățirea căilor 
de circ’atie ia ordinea 
zilei, pe agenda trebu-

■ rilor gospodărești Ur- 
j gente. De la biroul de

internal! al spitalului 
. municipal am aflat că 
j in perioada 1—8 de- 
l cembrie ur> număr de

11 persoane din Petro
șani au fost internate 
cu afecțiuni cauzate de 
alunecăr. și căde •> pe 
gheață. Așadar, înd joâi- 
tarja ghețti si a Hn- 
zii d“ p'- trotuare, o!“i 
si alte cui de circulație 
prezintă c însemnă ■ ste 
majoră. Un scurt r lid 
efectu .t ieri ne-i con
vins că majoritatea ins
tituțiilor, unităților co
merciale și cetățenilor 
au înțeles necesitatea a-

Toma ȚAȚARCA

(Cont. în pag. a 3-a)

trerupătoarelor din holuri
le comune ale blocurilor 
cu automate de scară ;

ren i n erea la folosi
rea frigiderului pe timp 
de iarnă, alimentele pu
țind fi conservate în aceas
tă perioadă, folosindu-se 
frigul natural. Se reduce 
consumul lunar de ener
gie electrică cu 30—90 
kXVIi.

utilizarea aparatelor 
electrocasnice prevăzute 
numai cu termostat și re
nunțarea completă la fo
losirea radiatoarelor, ven
tilatoarelor, reșaurilo", boi
lerelor (acolo unde este a- 
pă caldă menajeră);

(Continuare în pag. a 3-a>
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preocupare 
in cadrul 

în- 
11

Reducerea cheltuielilor 
la transportul în comun 
și obținerea de economii 
de carburanți 
constituie o 
permanentă
A.U.T.L. Petroșani, 
cepînd cu trimestrul 
din acest an s-au efec
tuat lucrări menite să 
ducă la trecerea unor 
mijloace de transport la 
o combustie mixtă pe ba
ză de gaz metan și moto
rină. Mecanic! 
auto cu experiență și mul
tă tragere de inimă — 
cum sînt Alexandru Hi- 
dan. Emil Tașcă, strun
garul Emil Bordeuș, în
drumați de un alt pasio
nat al noului care este 
șeful de coloană Emil 
Gloabă — au confecțio
nat dozatoare și alte pie
se necesare instalațiilor 
de alimentare cu gaz me
tan și motorină. Autoba
za nu era însă dotată cu 
cele necesare confecțio
nării recipienților adecvați 
noii forme de alimenta
re, a?a că s-a apelat la 
sprijinul întreprinderii de 
utilaj minier și 
l.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani. 
Binevoitori, cei de Ia u- 
nitățile amintite au pus 
mîna și au confecționat 
cîțiva recipienți. Montați 
pe șase autobuze și un 
camion, instalațiile erau 
gata să intre în circuitul 
transportului în comun. 
Mai lipseau stațiile de a- 

Se impune o activitate 
de excepjie

(Urmare din pag. I)

grafi- 
și fo- 
grele, 
zilnic

nare cu materiale a tutu
ror junctelor de lucru, res
pectarea riguroasă a 
cului de repartizare 
losire a utilajelor 
pentru a asigura 
productivități superioare. 
Un important sprijin pot 
și trebuie să-l acorde cons
tructorilor, întreprinderile 
care sînt beneficiarii noi
lor apartamente ca și vi
itorii locatari cărora le re
vine obligația de a presta 
fiecare cite 200 de ore de 
muncă pentru a intra în 
posesia repartițiilor locuin
țelor in none blocuri. U- 
nele întîrzieri se constată 
și la lucrările de gospodă
rire comunală. Printre ur
gențe, la acest capitol, se 
înscrie finalizarea lucrări
lor la rezervoarele de 2000 
mc. pentru apă potabilă 
din Petroșani și sistemati
zările din cartierele noi 
din Petrila, Petroșani, Vul
can și Lupeni. In cartierul 
Petroșani Nord 6e cer ur
gentate lucrările de termi
nare a racordului termic 
Jb blocurile de pe străzile 
Horia și Cloșca, lucrări ca
re revin șantierului 1 Pe
trila al I.C.M.M. La Lupeni, 

llmentare. Cu sprijinul 
celor de la gaz metan au 
fost făcute cîteva stații 
de alimentare, iar acum 
pe traseele trasportului în 
comun din zonele Vul
can, Lupeni, Bărbăteni se 
pot vedea autobuze ac
ționate cu gaz metan și 
motorină. Despre modul 
în care funcționează a- 
ceste autobuze, șeful co-

Inițiative aducâtoare 
de economii

Ioanei, Emil Gloabă, are 
o evidență zilnică și orice 
retușuri sînt făcute cu a- 
tenție și responsabilitate 
pentru ca mașinile să 
funcționeze impecabil. în
că de pe acum rezultate
le sînt foarte bune, eco
nomiile de motorină fiind 
între 35—40 la sută. Sti
mulați de acest prim suc- 
ces, meseriașii și tehnicie
nii autobazei se strădu
iesc să sporească cît mai 
repede la 12 numărul au
tobuzelor ce folosesc a- 
cest carburant.

O altă sursă de econo- i 
mii folosită de 
șii autobazei o 
recondiționarea 
uzate. E vorba 
de viteză, motoare, perne

meseria- 
constituie 

pieselor 
de cutii

Vulcan și Uricani sînt ră- 
mîneri în urmă care trebuie 
lichidate la lucrările de la 
rețelele pentru alimentare 
cu apă și canalizare din 
noile cartiere pentru a asi
gura condiții normate de 
confort locatarilor noilor 
apartamente.

O problemă deosebită în 
condițiile în care iarna își 
face simțită din plin pre
zența, o constituie izolarea 
față de frig a spațiilor co
merciale și pe >.tru pies- 
tări de servicii de la par
terele blocurilor 59 și 59B 
din Petroșani, 3 B 3 din 
Vulcan, 50 A și 4 din Lu- 
peni. Aceasta nu numai 
pentru a asigura front de 
lucru în condiții de ger, ci 
și pentru a proteja de în
gheț instalațiile de apă și 
canalizare, pentru a evita 
] ierderile de căldură 
rețetele termice.

Stă în puterea colective
lor de constructori să ac
ționeze ferm, cu toată ho- 
tărîrea pentru a recupera 
rămînerile în urmă, pentru 
a intensifica ritmul de lu
cru și a îndeplini în mod 
exemplar planul fizic de 
apariamente și alte obiecti
ve de investiții din acest 
an. 

pe

de suspensie și încă mul
te altele. La această ac
tivitate se evidențiază 
mecanicii auto Gavrilă I- 
leș, loan Chiciudeanu 
precum și vulcanizatorul 
Adalbert Șimo. Acesta 
din urmă a devenit un 
adevărat specialist în re
condiționarea pernelor de 
suspensie, a camerelor și 
altor piese de cauciuc.

Multe necazuri producea 
lipsa unor garnituri ne
cesare la sistemul de 
frînare, ambreaj, meca
nismele de deschidere a 
ușilor. Cu ajutorul unor 
destoinici meseriași
s-au confecționat matrițe 
pentru tot felul de gar
nituri, așa că- acum nu se 
mai cheltuiesc bani și 
timp pentru procurarea 
lor.

în „bătălia" economi
ilor sînt încadrați și șo
ferii. La ei economiile se 
măsoară prin reducerea 
consumului de carburanți, 
dar și prin parcurgerea a 
cît mai mulți kilometri 
fără reparații capitale. 
Mașina condusă de tan- 
demnul format din șofe-

Un nou utilaj
(Urmare din pag. I)
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D. CRIȘAN

CERCURI. După peri
oada tezelor, cercurile 
tehnico-aplicative și cul- 
tural-artistice ale ~ 
pionierilor 
patriei 
noastră 
și-au reluat 
Tinerii artiști 
pregătesc un 
muzical coregrafic 
dicat aniversării

Și 
din 
de 

Casei 
șoimilor 

reședința 
municipiu 

activitatea, 
amatori 

spectacol 
de- 

Repu-

rii Horea Trif și Vasile 
Onu trebuia casată la 
475 000 kilometri. Are 
parcurși pînă acum 
700 000 kilometri, fără re
parații capitale, șl circu
lă în depline condiții de 
siguranță, fără consumuri 
exagerate de carburanți 
și lubrifianți. Peste 
500 000 km parcurși fără 
reparații la motorul ma
șinii UD 112, de fabri
cație românească, are și 
conducătorul auto Iosif 
Banyay. Printre sutamiiști 
se numără și Nicolae Ma
rinescu și mulți alți con
ducători auto. Dealtfel 
indiferent de profesia pe 
care o au, marea majori
tate a celor ce muncesc 
la transportul în comun 
au contribuit la 
rea a'36 983 000 
de 33 854 000 lei 
vedeau sarcinile 
pe unsprezece luni, a u- 
nor beneficii de 3 096 000 
tei, cu 2 422 000 tei peste 
cele preconizate. Străda
niile colectivului secției 
transporturi de călători în 
frunte cu Nicolae Mitu, 
șeful ei nu se opresc aici. 
Există încă, e drept, nea
junsuri în transportul în 
comun pe care colectivul 
se străduiește să te înlă
ture ducînd în paralel, pe 
toate căile, bătălia pentru 
obținerea unor economii 
cît mai substanțiale.

realiza
tei, față 
cit pra
de plan

blicu; cei pasionați de 
tehnică finalizează lucră
rile pentru concursul a- 
nual de creație tehnică. 
(IV.)

AM INTERVENIT. Un
grup de locatari, mutați 
de curînd tn blocul 44 
din strada Aviatorilor 
— Petroșani ne-a sesizat 
că nu li s-au montat 
contoare. Am intervenit 
la S.D.E.E. Petroșani și 
inginerul Andrei Samuel 
ne-a informat că ieri tre
buia să se finalizeze 
montarea contoarelor.

Creșterea 
productivității muncii 

cercetărilor științifice în
cheiate (îmbunătățirea 
construcției tavanului arti
ficial la strate groase, ex
ploatarea rezervelor de 
cărbune imobilizate In pi- 
lierii de protecție din Va
lea Jiului și altele), pre
cum și o îmbunătățire 
substanțială a aprovizionă
rii locurilor de muncă (noi 
instalații de monorai, pla
nuri înclinate, galerii 
transversale, suitoare, axe 
colectoare). Alte măsuri, 
care vor conduce la creș
terea productivității mun
cii, se referă la concentra
rea producției și elimina
rea strangulărilor în flu
xurile de transport (în fapt, 
este vorba despre extinde
rea transportului pe benzi 
la Întreprinderile miniere 
Lonea, Dîlja, Livezeni, A- 
ninoasa, Vulcan, Bărbăteni 
și Uricani).

Toate aceste măsuri teh- 
nico-organizatorice vor de
termina sporuri considera
bile de producție pe seama 
creșterii productivității 
muncii. Acest indicator, 
calculat la producția fizi
că, va fi în anul 1984 de 
377,3 tone pe persoană și 
pe an, cu 9,6 tone mai mult 
decît în anul pe care îl 
încheiem, determinind rea
lizări la nivelul cerințelor 
actuale ale economiei noas
tre naționale.

(Urmare din pag. I)

Na- 
de- 

anul 
de

Creșterea productivității 
muncii în abataje este o 
consecință firească a mă
surilor întreprinse în ur
ma programului special a- 
probat de Conferința 
țională a P.C.R. din 
cembrie 1982. Pentru 
1984, principalele căi 
creștere a productivității 
muncii au fost stabilite in 
recenta adunare generală 
a reprezentanților oameni
lor muncii din C.M.V.J. A- 
cestea vizează, în primul 
rînd, extinderea mecaniză
rii operațiilor din abataje 
(respectiv, introducerea în 
exploatare a 20 abataje 
frontale, dotate cu comple
xe mecanizate, creșterea cu 
51,8 la sută a producției 
extrase mecanizat și intro
ducerea în exploatare a 
11 abataje frontale cu sus
ținere metalică individua
lă). în al doilea rînd, mo
dernizarea tehnologiilor de 
susținere și tăiere mecani
zată în abataje va conduce 
la o creștere a productivi
tății muncii, la nivel de 
abataj, cu 20 la sută, față 
de cea obținută cu tehno
logiile utilizate în prezent

Introducerea In 
tare a 12 abataje 
de rezistentă (la 
Petrila, Dîlja și 
a încă 10 combine 
tare în cărbune și 
pentru creșterea i

exploa- 
cu tavan 

Lonea, 
Uricani), 
de înain- 
i steril 
gradului 

de mecanizare în executa
rea lucrărilor miniere, vor 
asigura, în cursul anului 
1984, săparea mecanizată 
cu combine a 8000 m ga
lerii. , ,

De o mare importanță in 
sporirea productivității în 
subteran va fi aplicarea 
în procesul de producție a

Mecanicii Cornel Mo- 
rariu și Ștefan Elekeș, 

muncitori aprecl- 
pentru calitatea 

muncii depuse la în
treprinderea de tricota
je Petroșani.

iar astăzi, vineri, blocul 
va fi branșat la rețeaua 
de energie electrică. 
(T.S.)

1NTÎLNIRILE săptăr 
mînale ale cenaclului 
„Orfeu" au devenit o 
permanență în viața cul
turală a orașului Vul
can. Astăzi, la ora 18, la 
Incinta bibliotecii - clu
bului din lo -litate, va 
avea loc o seară de pro
ză încheiată cu un pro
gram de muzică folk 
susținut de formația ce
naclului. (N.M.)

ț
i 
f

care a dat dovadă, 
muncind în condiții 
grele, de iarnă și ger, 
formația complexă de 
montori coordonată de 
loan Bălan, șciul lotu
lui de montaj al șan
tierului 4 Lupeni al 
l.C.M.M.

Punerea în funcțiu
ne a instalației consti
tuie o garanție a îm
bunătățirii calității căr
bunelui 
cariera

, Neag 
dublării 
anul viitor. (V.S.)

țj I

cocsificabil din
Cîmpu lui 

în perspectiva 
producției

UNII DREG, ALȚII- 1 
STRICA. în sfîrșit, în I 
noul centru civic, la par- I 
terul blocului 5 din Lu- I 
peni, s-a deschis un < 
chioșc de difuzare a pre- ț 
sei. Toate ar fi bune da- ? 
că și Oficiul municipal | 
de poștă și telecomunica- . 
ții ar asigura sosirea la I 
timp a ziarelor la Lu- ‘ 
peni. Dar, zilnic presa 
locală sosește după ora 

sau chiar 12 (?!). (A.T )
1J10

Rubrica realizată de <
Toma ȚATARCA /

Duminică 11 decembrie

9,30 Almanahul familiei. 
J*»,00 De strajă patriei.
10.30 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor. 
Î2,35 Telefilmoteca de

ghiozdan: Pinocchio.
13,00 Album duminical :

Din sumar: Telex,
Mic concert de prînz, 
Antologie de diver
tisment TV, Cascado
rii rîsului, De pe 
Mara și Iza — Mo
ment folcloric.

14.30 Desene animate, Dru
muri printre amintiri 
— George Călinescu, 
Telesport, Semnal, 
Muzică și umor.

17,50 Kenya. Film docu
mentar.

18,00 Film serial: Cervan
tes — ultimul epi

sod.
ir,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19,15 A patriei cinstire, 

Emisiune de cîntece 
și versuri.

19.30 Tclecinemateca: Ci
clul; W->sarele ecra

nului. Ultimul cin- 
tec. PermierS pe ța
ră.

21,15 Varietăți muzicale.
21.45 Telejurnal. Sport.

Luni, 12 decembrie

20,00 telejurnal
20.20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 A patriei cinstire. 

Emisiune de versuri.
20.45 Teatru în serial i 

Flacăra Revoluției 
de Camil Petrescu. 
Episodul 1.

21.25 Tezaur folcloric. Me
lodii sălăjene.

21.45 Telejurnal.

Marți, 13 decembrie

17,J0 Telex.
15,05 Viața școlii.
15.25 Malta. Film docu

mentar.
15,40 Memoria documente

lor. 13 decembrie 
1918.

15,50 Moment folcloric.
16,00 Agrozootehnia pe în

țelesul tuturor.
16.20 Desene animate.

20,00 Telejurnal.
20,20 Orizont tehnico-știin- 

țific.
20,40 Teatru TV ; Prima 

zi a ultimei luni. 
Premieră pe țară.

HiiiiiniHiimiiiHiiiiriiiiiiimiiiiiHiiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiniitiin
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21,50 La zi in 600 de se
cunde.

22,00 Farmecul muzicii.
22,15 Telejurnal.

Miercuri, 14 decembrie
15,00 Telex.
15,05 Consultații in spriji

nul învățămîntului 
politico-ideologic.

15,25 Rezultatele tragerii 
pronoexpres.

15.30 Emisiune în limba 
maghiară.

16.30 închiderea programu
lui.

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.

20,35 Melodii și interpreți.
20.45 Fotograme din reali

tate.
21,20 Videoteca internațio

nală.
21.45 Telejurnal.

Joi, 15 decembrie

15,00 Telex.
15,05 Școala educației ce

tățenești.
15.20 Film serial: Karino.
15,45 Studioul tineretului.
16,30 închiderea programu

lui.
20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Ritmuri muzicale.
20,50 Lumea contemporană 

și confruntările de 
idei.

21,05 Film artistic : Placi
do.

22,15 Telejurnal.

Vineri, 16 decembrie
15,00 Telex.
15,05 Politehnica TV.
15,25 Desene animate.
15.35 Viața culturală.
15.50 La volan.
16,00 Emisiune în limba 

germană.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20.35 Cîntece pe adresa 

dv.
20.50 Cadran mondial.
21,10 Vocația necunoscută. 

Premieră pe țară. 
Producție a studiou
rilor din R.S. Ceho
slovacă.

21,45 Telejurnal.

Sîmbătă, 17 decembrie

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă: Din sumar; 
Gala desenului ani
mat, Dans într-un 
muzeu al... muzicii.

14,00 Fotbal : Politehnica 
Iași — F.C. Olt în 
etapa a 17-a a diviziei 
A, Rezonanțe... Din 
cele mai cunoscute 
melodii populare, 
Muppetts și un invi
tat.

16,30 Columne ale istoriei. 
Azi, municipiul Tîr- 
gu Mureș;

16,45 Săptămîna politică 
19,00 Telejurnal, sport
19.20 Estrada muelcală.
19,35 Teleenciclopedia.
20,05 Film serial: Frontul 

invizibil. Episodul 8.
20,55 Ritm și grație,
21,10 Telefilmoteca de aurt 

Grigore Vasiliu-Bir- 
lic. Medalion cinema
tografic și teatral.

22,00 Telejurnal, sport
22.20 Invitații televiziunii.
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: Fondul locativ trebuie întreținut cui

grijă și responsabilitate civică!
află pesteîn Vulcan se

8 900 de apartamente, din
tre care 7 400 sînt cu în
călzire centrală. Aceste 
cifre au capacitatea să 
sugereze dimensiunile 
preocupărilor Exploatării 
de gospodărire comunală 
și locativă din oraș, care 
uneori, nu sînt apreciate 
la adevărata lor valoare 
de o parte din locuitorii 
apartamentelor. Și cartie
rul Coroeștl din Vulcan, 
alături de multe altele 
din Valea Jiului, este o 
dovadă a înfăptuirii vas
tului program de cons
trucții din țara noastră, 
evidențiind grija perma
nentă a partidului și sta
tului pentru continua 
creștere a calității vieții 
oamenilor muncii. Cons
truim pentru noi, dar șl 
pentru generațiile viitoa
re. Iată de ce gospodări
rea cu grijă a fondului 
locativ este t> datorie ce
tățenească. De aceea în 
Legea nr. 10 din 1982 se 
precizează: „Toți. cetățe
nii au datoria de a asi
gure întreținerea și cu
rățenia locuințelor lor, a 
anexelor gospodărești, a 
curților și împrejurimi
lor".

înfățișarea apartamen
tului în care locuiește un 
om este, toată lumea o 
știe, o oglindă a spiritu
lui civic și gospodăresc 
a fiecărui om în parte. 
Dacă marea majoritate a 
locuitorilor din Vulcan 
dovedesc asemenea cali
tăți, în care se concen
trează însăși educația lor, 
mai este și un conside
rabil număr de aparta
mente a căror stare de 
degradare le fac nelocui-

bile, gospodarii orașului 
făcînd eforturi apreciabi
le, costisitoare pentru a 
le repara și repune în 
atare corespunzătoare.

— Am reparat 82 apar
tamente, ne spunea sing. 
Cornel Macavei, directoruj 
E.G.C.L. din Vulcan, și 
mai avem. Repararea lor 
necesită un mare volum 
de muncă, de la schim
barea coloanelor de apă 
cu altele din fontă și o-
uiiniiiiiiii/iihiiiriiiimin

IN ORAȘUL VULCAN

țel, la înlocuirea instala
ției electric0, ferestrelor 
și ușilor, chiar și a par
chetului.

Am văzut cum 
unele dintre aceste 
ta mente aflate, în 
mai mare parte, în i 
3 B, străzile Șt. O. 
M. Eminescu, Aleea 
Itorului și Aleea Muncii. 
In blocul 4, de exemplu, 
din strada M. Eminescu, 
cinci apartamente, după 
ce au fost supuse unor
ample reparații, erau pre
gătite pentru a-și primi 
noii locatari. Dar am vă
zut altele în care ur
mează să se efectueze re
parațiile pricinuite nu
mai și numai de o inca
lificabilă neglijență a ce
lor care le-au iocuit. Ast
fel este apartamentul 7, 
din blocul 2, aceeași 
stradă M. Eminescu: chiu
vete, instalații electrice 
deteriorate, pe pereți s-au 
zgîriat, cu cuiul, tot felul 
de inscripții și operații 
aritmetice; în apartamen
tul 2 nici parchetul

arată 
apar- 

cea 
micro 
Iosif, 

i Vi-

mai este. Cine a locuit în 
aceste apartamente? A- 
cum nu se mai știu decît 
cîteva nume. Astfel de 
„locatari* trebuie căutați 
și tratați cu toată aspri
mea legii.

Evident că într-o ase
menea situație trebui a 
căutate cauzele. Ele se 
repartizează între indife
rența unităților economi
ce care au încredințat cu 
prea multă ușurință a- 
ceste locuințe, asociațiile 
de locatari și, evident, 
E.G.CX., Cît spirit gospo
dăresc are asociația de 
locatari din zona acestor 
străzi am putut observa: 
neglijențe în păstrarea 
curățeniei, în iluminarea 
palierelor acestor blocuri 
cu 10 nivele. Consiliul 
popular orășenesc este 
necesar să facă ordine în 
activitatea asociațiilor de 
locatari. Oricît am căutat 
n-am reușit să aflăm da
că este — și cine o are 

cartea de evidență a lo
catarilor.' Zidarul Dumitru 
Neamțu și instalatorul 
Vasile Toma, ne mărtu
riseau cu amărăciune că 
prea ușor se încredințea
ză apartamente unor oa
meni care nu se încadrea
ză în normele de convie
țuire civilizată. In dome
niul gospodăririi locuințe
lor, trebuie să se acțio
neze hotărît, în spiritul 
legii, fiind necesare «m- 
sfăt’iiri ori schimburi de 
experiență ale asociați
ilor de locatari pentru ca 
spiritul civic, de ordine și 
disciplină să devină o 
regulă generală în toate 
locuințele orașului.

S. TIBERIU
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i O cofetărie
Microinterviul săptămînii

Pentru ameliorarea căldurii
apartamente

Mulți cetățeni care locuiesc pe străzile V. Roai- 
și Aleea Poporului din Petroșani ne-au adus la 

cunoștință că au temperaturi scăzute în apartamen
te, sesizind că la punctul termic acum se efectuea
ză o serie de lucrări ce trebuiau făcute mai demult

tă

I
I
I

REDUCEREA 
CONSUMULUI

(Urmare din pag. 1)

H etanșarea ușilor și 
tuturor supratețelor vitale, 
pentru evitarea pierderilor 
de căldură și deci a risi
pei de energie;
g cea mai sigură cale 

de economisire a energiei 
electrice este în primul 
rind evitarea risipei.

In cazul în care nu s-au 
luat toate măsurile de ra
ționalizare a energiei e- 
lectrice de dumnea
voastră, pentru a vă înca
dra în repartiția de ener
gie electrică stabilită. se 
vor aplica întreruperi su
plimentare neprogramate.

Fiecare dintre n>i, de la 
mic la mare, are dator-.a 
să se înrpleze în frontul 
economisirii severe a ener
giei, sprijinind degrevarea 
sistemului energetic rațio
nal de suprasolicitarea la 
care este supus.

CETĂȚENI 1

Ierl dimineață, la punc
tul termic 11 A, un grup 
de muncitori de la 
E.G.C.L. — 7 mecanici, 5 
zidari, sudori — munceau 
de zor.

— Lucrările care se e- 
fectuează acum — ne-a 
spus ing. Ilie Breben, de 
la Consiliul popular mu
nicipal, care urmărește 
ritmul și calitatea mun
cii — sînt destinate îm
bunătățirii transferului a- 
gentului termic primar 
(din magistrală) în apara
tele de contracurent pen
tru că1 dură. Această ac
țiune se va încheia pînă 
mîine seară la ora 18 (as
tăzi — n.n.), cînd toate 
modificările interioare vor

fi gata, iar sîmbătă dimi
neața instalația va fi pu
să în funcțiune. La ora 
actuală acest punct ter
mic are 4 aparate de con
tracurent pentru căldură, 
mai funcționînd două, 
treapta I, pentru apă cal
dă menajeră și unul pen
tru treapta a doua.

— Punctul nostru ter
mic, ne spunea și Aurica 
Tîrlea, manevrantă, este 
foarte încărcat: asigurăm 
căldură și apă caldă în 
zona cuprinsă de la casa 
de cultură, strada Vasi- 
le Roaită, pînă la Oficiul 
P.T.T.R. Situația, după 
terminarea acestor lu
crări, se va îmbunătăți. 
(T. SPATARU)

I

apreciată
Cofetăria „Tosca" din 

cartierul Aeroport al ora
șului Petroșani se numără 
printre unitățile fruntașe 
din cadrul I.CJS.A.-A.P. 
Bine aprovizionată cu pro
duse de cofetărie, dulciuri 
și răcoritoare, unitatea reu
șește să-și realizeze și de
pășească planul de desfa
cere în mod ritmic, un e- 
xemplu concludent fiind 
faptul că luna trecută s-au 
înregistrat vînzări în valoa
re de 13000 de lei peste plan. 
La acest important volum 
de desfacere a mărfurilor 
și-au adus contribuția vîn- 
zătoarele Elena Josan, Ma
riana Bostan, Rozalia Checi 
și Ana Barta care manifes
tă solicitudine față de 
cumpărători. „Colectivul 
nostru, ne spunea șefa de 
unitate Florica Ștefan, este 
totodată, preocupat perma
nent pentru a diminua cu 
cel puțin 50 la sută con
sumul de energie electri
că. De asemenea, am re
cuperat o cantitate impor
tantă de materiale refolo- 
sibile, aceasta fiind încă 
o latură importantă a mun
cii noastre".

Vasile BELDIE, 
corespondent

mun- 
școală 

„Stra-

Instantaneu de 
că din atelierul 
al cooperativei
ia" Lupeni. Aici se pre
gătesc cadrele pentru 
unitățile de croitorie 
(maistru instructor Pe
tru Abraham).

Foto : Șt. NEMECSEK

cititoriior

• •.
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Prevenirea incendiilor provocate 
de sistemele de încălzit

Energia este, în ac
tualele condiții o pro
blemă a tuturor ! . Făj 
cînd dovada spiritului 
nostru civic, să acțio
năm în consecință ca 
buni gospodari în inte
resul economiei națio
nale, al fiecăruia din 
noi.

Zi de zi, la fiecare 
ceas, trebuie vegheat 
cu maximă răspunde
re la modul cum este 
folosită energia elec
trică, astfel îneît ECO
NOMISIREA SĂ DEVI
NĂ UN CUVTNT DE 
ORDINE PENTRU TOȚI.

Răspundem
* CRISTIAN MODRE- 

GA, Petrila: Vi se va res
titui partea 
Cooperativa 
Vulcan ,de 
neficiat de 
substanțial, 
bruarie 1984. In luna 
bruarie, deoarece 
este programată adunarea 
generală anuală a membri-

lasocială de
de credit din 

la care ați be- 
un împrumut 

în luna fe- 
fe-

a tunci

lo 
for 
din
rea 
membrilor.

(Urmare din pagina 1)

cestei acțiuni și se 
formează obligațiilor 
le revin. Ieri la 
10,30 lucrătorii unități
lor nr. 36 foto, 63 tri
cotaje, (responsabilă An
gela Obleagă), 46 depa
nări TV (resp. loan San
da) și cele ale căror 
responsabili sînt Gh. 
Rîșnoveanu, L. Drăgan, V. 
Ungur și A. Fister ale co
operativei „Unii ea" aflate 
la parterele blocurilor 1A 
șl 1B de pe 
Republicii își 
pînă la asfalt, 
de trotuare aparținătoare.

con- 
ce 

ora

bulevardul 
curățaseră, 
puțiunile

cooperativei, singurul 
care aprobă retragerile 
cooperativă și restitui- 
părțiilor sociale ale

< DUMITRU IANCU. 
Petroșani: Ați folosit o
termenologie inadecvată. 
De asemenea, trimiterea pe 
care o faceți la Aleea Tran-

dafirilor șl cartierul Her
mes este eronată. Sînt, în- 
tr-adevăr, unele greutăți 
(avarii pe magistralele de 
aprovizionare cu apă pota
bilă și agent termic), dar 
există și preocupări — pe 
care nu aveți de unde Ie 
ști — pentru a le rezolva 
și a asigura apartamente
lor căldura, apa rece 
caldă strict necesare.

țl

Ne aflăm în 
cînd omul are nevoie 
căldură, indiferent că 
sau noapte. Sistemele 
încălzit sînt diferite, 
tenție, însă, la regulile de 
prevenire a incendiilor I

Obligația de a respecta 
reglementările aduse prin 
J’.C.M. 2285/1974 revine
tuturor și fiecăruia, indife
rent unde locuiește ori își 
desfășoară ac
tivitatea. Dar 
nu peste tot 
se respectă 
regulile de 
prevenire a 
incendiilor. De 
macaragista Valeria Pinteă 
de la I.C.M.M. Petroșani 
nesocotindu-le a lăsat re- 
șoul în priză, nesuprave
gheat, în cabina 
și a incendiat-o.

Dar nu numai 
electrice folosite 
punzător produc

sezonul 
de 

e zi 
de
A-

Dionisie Cicio din Pe
troșani, strada Aviatorilor, 
blocul 8, ap. 3, a uitat că, 
după montare, butelia de 
aragaz nu se probează cu 
flacără deschisă și în ziua 
de 10 noiembrie 1983 și-a 
incendiat apartamentul. In 
loc să închidă butelia 
astfel să stingă focul 
să-și salveze bunurile per
sonale, el a

și 
și

PE TEME 
DE SEZON

exemplu,

macaralei

aparatele 
necores- 
incendii, 

ci șl alte sisteme de 
călzit sau gătit. Cine 
știe că un coș de fum 
buie curățat anual? 
zicem că nu există 
care să nu cunoască acest 
lucru. Și totuși in ziua de 
3 noiembrie 1983, de la coșul 
de fum necurățat al locuin
ței lui Ion Moca din Pe
troșani, strada Micu Klein - 
nr. 1, s-a produs un incen
diu La acoperiș. Interven
ția pompierilor militari a 
fost promptă, altfel putea 
arde toată casa. — 
produsă a fost mică, 
jur de 1000 lei, dar 
mal bine fără ea ? 
omul deschidea la 
ochii, nu deschidea 
pentru a repara stricăciu
nile !

în- 
nu 

tre- 
Nai 
om

Paguba 
tn 

nu era 
Dacă 
timp 

punga

sărit pe geam. 
Noroc cu Flo
rin Dan din 
strada Inde
pendenței nr. 
43/30, care 
a intervenit 

prompt pătrunzînd în casa 
cuprinsă de flăcări cu o 
pijama pe față, a luat bu
telia în brațe și a arunca
t-o pe 
poi la 
lui.

Cine 
nă a lăsa o sobă supraîn
călzită și neinstalată 
form .normelor P.S.I., 
te să-i întrebe pe 
Pușcașu și Alexandru 
kaci, ambii din Petroșani 
— Aeroport.

înainte dc a încheia, con
siderăm utile cîteva reco
mandări: Nu probați bute
liile de aragaz cu flacără 
deschisă! Nu amplasați so
be în locuri necorespunză
toare și nu le lăsați nesu
pravegheate ! Nu folosiți 
afumători improvizate! Ve
rificați periodic coșurile de 
fum 
suri,

geam, participind a- 
stingerea incendiu-

nu știe ce înseam-

con- 
poa- 
Simi 
Sza-

și, dacă prezintă fi- 
astupați-le !

Plut. adjutant 
Ion JITEA, 

compania de pompieri 
Petroșani

Îndepărtarea zăpezii și gheții
A.'Vonau în același scop 
și grupuri de lucrătoare d® 
la unitățile comerciale 131 
(responsabilă Vio-ica Hus- 
zar), 129 (Sevastița Hapel), 
electrice (Constantin Jun- 
cu), din cadrul complexu
lui „Hermes". îș: curățase
ră de zăpadă (nu și 
gheață) porțiunile de 
tu..r ce le aparțin 
I.C.M.M., Combinatul 
nier, Oficiul municipal 
poștă și telecomunicații, 
hotelul Central, unitățile 
comerciale din componen
ța complexului „Jiul".

de 
tro- 

ȘÎ 
mi- 
de

Am ales această zonă cen
trală pentru că aici se des’ 
fășoară, în cursul zilei, o 
intensă circulație rutieră și 
pietonală și cunoscînă că 
în conformitate cu obliga
țiile legale ce le au, insti
tuțiile și unitățile 
ciale pot și trebuie 
rească oamenii de 
cări ș!. căzături.

Cu părere de rău
nevoiți să menționăm că 
nu peste tot s-a înțeles s- 
cest lucru. în dreptul par
terului aceluiași bloc J B

come-- 
eă fe- 
alune-

sintem

șl de ambele laturi 
levardului, ieri, 
10,30, am întâlnit 
curățate, alături de porțiuni 
neîngrijite. Așa erau cele 
aparținătoare Băncii de in
vestiții, magazinului de 
prezentarea și depozitului 
cooperativei „Unirea", sta
ția de transport în comun, 
cele ale clubului cultural 
studențesc, Școlii generale 
nr. 1 și instituției de cult 
din această zonă. In ace
eași zonă ne-au atras aten
ția multe alte aspecte con
trastante. Pe strada Institu-

ale bu
la ora 

spații

«MMB MM MMM MM MMM MHM • 

tului, spre exemplu, datori
tă zgurei împrăștiate pu
teau circula normal atît 
mijloacele de transport, cit 
și pietonii, in timp ce st ri
da llie Pintilie, desfundată 
de șanțuri și gropi, avea 
porțiunile de carosabil și 
trotuarul ar-'perite de ghea
ță, fapt ce îngreuna cir
culația. Și pe străzile Ni- 
colae Bălcescu, Mihai Vi
teazul, Cloșca și altele, por. 

țiunile de trotuar de pe 
care zăpada era măturată 
alternau cu cele cu zăpa
dă bătătorită și gheață.

Acțiunile de îndepărta
re a gheții de pe trotuare 
să fie intensificate.
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Consfătuirea de lucru de la C. C. al P. C. R., pe probleme de agricultură
(Urmare din pag. I) 

vederilor programului de 
autoaprovizionare terito
rială. Vorbitorii au relevat, 
totodată, o serie de lipsuri 
și neajunsuri, care, conju
gate cu condițiile clima
terice specifice acestui an, 
au făcut ca în unele uni
tăți pianul producției a- 
gricold în ansamblu sau 
la unele culturi să nu 
lie îndeplinit, ceea ce a 
dus la nerealizarea livră
rilor la fondul de stat, 
la deficiențe în asigura
rea înfăptuirii programe
lor de autoaprovizionare.

Referindu-se la planul 
de dezvoltare a agricultu
rii pe anul 1984, vorbito
rii au arătat că el este pe 
deplin realizabil, reflectînd 
o c orelare mai bună a pre
vederilor sale cu pontenția. 
Iul existent în unitățile de 
stat și cooperatiste și asi
gurând accentuarea proce
sului de dezvoltare inten
sivă a producției vegeta
le și animale. Cei ce au 
luat cuvîntul au reliefat, 
totodată, măsurile între
prinse pe plan județean 
pentru obținerea unor re
colte bogate în anul viitor, 
subliniind că la baza a- 
cestor lucrări pregătitoa
re stau învățămintele des
prinse d.n activitatea des
fășurată în 1983, generali
zarea experienței poziti
ve în toate sectoarele a- 
griculturii de stat și co
operatiste, necesitatea îea- 
lizării exemplare a pro
gramelor prioritare.

Participants la dezba
teri au făcut numeroase 
propuneri concrete, in 
scopul mai bunei organi
zări a tuturor lucrărilor 
agricole, exploatării efi
ciente a tractoarelor și ma
șinilor agricole, a siste
melor și instalațiilor pen
tru irigat, dezvoltării și di
versificării bazei furaje
re in fiecare județ, extin
derii fermelor zootehnice 
cu capacități mici și 
mijlocii, stimularea pro
ducătorilor individuali 
pentru mărirea volumului 
de contracte cu statul.

llupă-amiază, lucrările 
consfătuirii s-au desfășu
rat în secțiuni.

Ia centrul dezbaterilor 
din secțiunea privind a- 
gricultura de stat, condu
se de tovarășul Iosif 
Banc, membru al Comi
tetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
au stat direcțiile de acți
une și soluțiile cele mai 
potrivite pentru realiza
rea programelor de cul- 
uri și specii de animale, 
înfăptuirii exemplare a 
planului pe anul 1984. 
Pornindu-se de la rezulta
tele obținute în produc
ția cerealieră și zootehni
că, s-a făcut o evaluare, 
în spirit critic și autocri
tic, a activității desfășu
rate în anul ce se încheie. 
In lumina sarcinilor, a o- 
rientărilor și exigențelor 
puse în fața lucrătorilor 
din agricultura de stat de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu, participanții la 
discuții au făcut nume
roase propuneri pentru 
realizarea sarcinilor anu
lui viitor, punînd un ac
cent deosebit pe spo
rirea producției cere
aliere, pe respectarea teh
nologiilor specifice fiecă
rei culturi.

In zootehnie, s-a evi
dențiat necesitatea valo
rificării intensive a pajiș
tilor naturale, a resurse
lor vegetale și a diferite
lor subproduse pe_ntru spo
rirea mai rapidă a pro
ducției și a efectivelor dJ 
animale.

Lucrările secțiunii cave 
a reunit pe d' rectorii 
trusturilor S.M.A. și ni sta 
țiunilor pen',ra mecaniza
rea agri ulturii au fost 
conduse de tovarășul Pe
tru Enachc, membru su
pleant al Coin'telului Po
litic Executiv, secretar 
al -C.C. al P.C.R.

Participanții la discuții 
au relevat rezultatele bu
ne obținute șl îndeosebi 
lipsurile manifestate în 
efectuarea, la timp și în 
condiții corespunzătoare, 
a unor lucrări agricole, 
în acest sens, în cadrul 
dezbaterilor au fost aspru 
criticate deficiehțele se
rioase constatate la unele 
trusturi S.M.A. și stațiuni 
pentru mecanizarea agri
culturii, în aplicarea nor

melor și tehnologiilor, în 
executarea lucrărilor, în 
organizarea muncii și uti
lizarea tractoarelor și ma
șinilor la nivelul stabilit, 
ceea ce explică, în mare 
măsură, nerealizarea pro
ducției planificate în u- 
nele unități agricole.

Cei care au luat cuvîn
tul au exprimat hotărârea 
colectivelor pe care, le re
prezintă de a întări ordi
nea, disciplina și răspun
derea în muncă, de a fo
losi mijloacele din dotare 
cu eficiență maximă, de a 
realiza lucrările la vreme 
și în condiții optime, de a-și 
îndeplini exemplar sarci
nile ce le . revin, de a-și 
aduce o contribuție spori
tă la creșterea producției 
agricole, vegetale și ani
male.

In cadrul secțiunii con
duse de tovarășul Nicolae 
Giosan, membru supleant 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. 
vorbitorii au relevat ex

periența pozitivă dobîndită 
in domeniul zootehniei și 
au analizat, în spirit cri
tic și autocritic, căile și 
modalitățile concrete
pentru înlăturarea nea
junsurilor din activitatea 
acestui important sector al 
agriculturii. în intervenți
ile lor, participanții la 
dezbateri au arătat că 
lipsurile manifestate a- 
nul acesta în asigurarea 
bazei furajere, slaba ac
tivitate în privința repro
ducției și selecției, pro
centul pierderilor, defi
ciențele în asigurarea 
asistenței sa- 
nitar-veterinare, ca și ne- 
respectarea strictă a ordi
nii și disciplinei au de
terminat rămîneri în ur
mă în realizarea efective
lor de animale și în va
lorificarea produselor- a- 
nimaliera Totodată, au fost 
prezentate pe larg acțiuni
le ce vor fi întreprinse in 
anul 1984 pentru înlătura
rea acestor neajunsuri. Cei 
ce au luat cuvîntul, au 
exprimat hotărârea tutu, 
ror lucrătorilor din zoo
tehnie de a munci cu 
hărnicie pentru înfăptu
irea prevederilor pe 1984.

In cadrul dezbaterilor 
care au avut loc în sec
țiunea condusă de tovară
șul Gheorghe Stoica, se
cretar al C.C. al P.C.R., 
au fost abordate o serie 
de problerrțe legate de 
perfecționarea muncii 
de partid în 
agricultură, a activită
ții consiliilor unice agro
industriale și a unităților 
agricole de stat și coopera
tiste, în vederea realizării 
cu succes a sarcinilor 
planului pe anul 1984, a 
programelor prioritare de 
dezvoltare a agriculturii.

Vorbitorii au înfățișat, 
apoi, realizările dobindi- 
te în cursul anului 1983, 
experiența valoroasă cîș- 
tigată in diferite sectoare 
ale agi iculturii. Totoda
tă, au lost criticate lipsu
rile manifestate de colec
tivele unor unități agricole. 
In acest cadru, s-a subli
niat nscesițatea întăririi 
îndrumării și controlului 
de către organele și orga
nizațiile locale și jude
țene de partid, în vederea 
valorificării cît mai bune 
a marilor rezerve de 
care dispune agricultura 
noastră.

Secțiunea la care au 
participat directorii direc
ților agricole județene, 
cadre de conducere din 
consilii unice agroindus
triale și unități de cerce
tare, precum și șefi de 
ferme cooperatiste, ale că
rei lucrări au fost con
duse de tovarășul Ion Te- 
șu, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, a 
aprofundat probleme ma
jore privind îmbunătăți
rea radicală a activității 
de organizare a muncii 
și conducere a producției 
în 1984 în toate sectoare
le agricole. în acest con
text, au fost dezbătute în 
amănunt tehnologiile sta
bilite pentru principalele 
culturi și respectarea stric
tă a zonării acestora, ex
tinderea culturilor duble. 
S-a insistat în mod deo
sebit asupra asigurării 
densității optime a plan
telor la fiecare cultură, 
realizării la termen a tu
turor lucrărilor din cam
paniile agricole.

Participanții s-au anga
jat să acționeze cu depli

nă răspundere pentru a 
imprima o calitate superi
oară activității tuturor 
unităților agricole, pen
tru realizarea exemplară 
a planului în 1984.

Lucrările secțiunii pri
vind agricultura coope
ratistă, care au fost con
duse de tovarășul Marin 
Vasile, președintele Uniu
nii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Pro
ducție, au evidențiat în
semnătatea orientărilor și 
indicațiilor date de secre
tarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la 
dezvoltarea și moderniza
rea agriculturii.

Evidențiindu-se rezulta, 
tele bune obținute în u- 
nele cooperative agrico
le, au fost criticate uni
tățile care nu și-au în
deplinit sarcinile de plan 
la culturile de bază și 
care nu și-au respectat 
obligațiile contractuale. 
Vorbitorii au relevat mă
surile ce se întreprind 
pentru aplicarea fermă a 
principiilor autoconduce- 
rii și autogestiunii, pen
tru mobilizarea tuturor 
cooperatorilor la efectu
area muncilor agricole, 
înfăptuirea programelor 
de irigații, desecări și 
combatere a eroziunii so
lului, contribuind în acest 
mod la creșterea potenți
alului productiv al pă- 
mîntului la mai buna or
ganizare și folosire a te
renurilor, la obținerea u- 
nor recolte cît mai mari.

In spiritul orientărilor 
și indicațiilor secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu, participanții 
la secțiunea pentru îm
bunătățiri funciare, ale 
cărei lucrări au fost con
duse de tovarășul Nicolae 
Mantz, adjunct al minis
trului agriculturii și in
dustriei alimentare, au a- 
nalizat cu exigență situa
ția realizării obiectivelor 
înscrise în programul lu
crărilor de irigații, d se- 
cări și combaterea ero
ziunii solului pe anul în 
curs, precum și programul 
în acest domeniu pe a- 
nul 1984.

în cadrul dezbaterilor 
s-a stabilit ca prevede
rile din programul de îm

bunătățiri funciare pe a- 
nul viitor să se realizeze 
într-o concepție unitară, 
în corelare cu cele do 
gospodărire a apelor și 
silvice în cadrul fiecărui 
bazin hidrografic, pe ba
za sistematizării și organi
zării teritoriului tuturor 

’unităților, prin adoptarea 
unor soluții mai puțin 
costisitoare, cum ar fi u- 
darea prin brazde și prin 
inundare. S-au făcut, de 
asemenea, propuneri pri
vind creșterea suprafeței 
arabile prin amenajarea și 
includerea în cultură a 
unor terenuri din lunciie 
lndiguite, amenajarea și 
ameliorarea terenurilor cu 
exces de umiditate, des
țelenirea unor suprafețe 
de pășuni, adoptarea u- 
nor măsuri, astfel ca re
țeaua de desecări să poa
tă fi folosită în perioada 
de secetă și pentru iriga
ții, sporirea suprafeței 1- 
rigate prin amenajări lo
cale.

Lucrările secțiunii la 
care au participat directo
rii trusturilor horticole 
au fost conduse de tova
rășul Marin Constantin, 
adjunct al ministrului a- 
gri culturii și industriei 
alimentare.

Participanții și-au ex
primat hotărârea de a ac
ționa cu maximă răspun
dere în vederea sporirii 
producției de legume și 
fructe, în scopul îmbu
nătățirii aprovizionării 
populației, lărgirii bazei 
de materii prime pentru 
unitățile de prelucrare și 
satisfacerea altor cerințe 
ale economiei naționale, 
pentru înlăturarea nea
junsurilor, pentru întări
rea ordinii și disciplinei în 
toate sectoarele.

în cadrul dezbaterilor, 
o atenție deosebită a fost 
acordată căilor de sporire 
a densității legumelor 
pentru creșterea producți
ei pe unitatea de supra
față.

In spiritul indicațiilor 
și orientărilor secretaru
lui general al partidului, 
participanții la dezbateri 
s-au angajat să acționeze 
cu fermitate și dăruire 
pentru realizarea exem
plară a sarcinilor ce le 
revin în anul 1984.

Lucrările Consfătuirii 
continuă.

Rezultateie înregistrate 
an „Cupa României*6

Bocșa — A.S.A. Tg. Mu-Miercuri s-au disputat 
14 meciuri din cadrul 
„16-imiloi '■ de finală ale 
popularei competiții de 
fotbal „Cupa României", 
înscrisă pe genericul .,Da- 
ciadei".

Rezultatele au fost în 
general cele scontate, ma
joritatea echipelor de di
vizia A obținind califica
rea. Surpriza cea mai ma
re a fost realizată de e- 
chipa de divizia C Viito
rul Gheorghieni, care a e- 
liminat pe F.C. Baia Ma
re, în timp ce divizionara 
B, U.T. Arad a scos din 
cursă pe Politehnica Iași.

lată rezultatele tehni
ce (primele echipe fiind 
gazdă) ; Dinamo Victoria 
București — S.C. Bacău 
1—2 (6—0; Armătura Za
lău — Jiul Petroșani 0—1 
(0—0); Precizia Săcele — 
Rapid București 0—1
(0—1); Viitorul Gheor
ghieni — F.C. Baia Mare 
3—i (i—0); Cimentul Med
gidia — Steaua Bucu
rești 0—4 (0—2); Metalul»

reș 0—1 (0—1); Poiana
Cîmpina — Chimia Rm. 
Vîlcea 0—2 (0—1); Mine
rul Baraolt — I nărea 
C.S.U. Galați 0—3 (0—1); 
Metalul Rădăuți — F.C. 
Argeș Pitești 1—3 (0—1); 
Victoria Tecuci — Petro
lul Ploiești 0—1 (0—0);
Sportul Muncitoresc Ca
racal — Corvinul Hune
doara 0—1 (0—D; Mureșul 
Luduș — Sportul studen
țesc București 1—3 (du
pă prelungiri și executa
rea loviturilor de la 11 m); 
U.T. Arad — Politehnica 
Iași 1—0 (1—0); C.S, Tîr- 
gov ște — F.C. Olt 1 -3 
(0—2) — meci disputat pe 
teren neutru, la Titu.

Echipele învingătoare 
s-au calificat pentru opti
mile de finală ale compe
tiției, programate în pri
mă vai a anului viitor.

Partidele Petrolul Moi- 
nești — Dinamo Bucu
rești și Universitatea Cra
iova — F.C. Bihor Oradea 
au fost aminate.

(Agerpres)

Tragerea la sorți a 
aîe campionatului

Miercuri, la Zurich, s-a 
efectuat tragerea la sorți a 
grupelor preliminare ale 
celui de-al 13-lea campio
nat mondial de fotbal al 
cărui turneu final se va 
desfășura în Mexic, în a- 
nul 1986.

Echipa României va ju
ca in grupa a 3-a a zonei 
europene, alături de selec
ționatele Angliei, Irlan
dei de Nord, Turciei și 
finlandei.

lată componența celor
lalte grupe europene: 
grupa 1 : Polonia, Belgia, 
Grecia, Albania: grupa a 
2-a: R.F. Germania, Ceho
slovacia, Suedia, Portuga
lia, Malta; grupa a 4-a: 
Franca, Iugoslavia, R.D. 
Germană, Bulgaria, Lu
xemburg; grupa a ă-a : 
Austria, Ungaria, Olanda, 
Cipru; grupa a 6-a : 
U.R.S.S., Danemarca, Ir
landa, Elveția, Norvegia, 
grupa a 7-a : Spania, Sco
ția, Țara Galilor, Islanda.

grupelor preliminare 
mondial de fotbal I

Din grupele de cinci e- ' 
chipe se califică pentru 
turneul firj.il primele do
uă clasate, iar din grupe
le de patru echipe se ca 
lifică ocupanta primului 
loc. formațiile clasa
te pe locul doi vor parti
cipa la un turneu supli
mentar, invingătoarea
cîștigîndu-și dreptul de a 
lua parte la turneul final, 
în timp ce formația situa
tă pe locul doi va disputa 
pentru calificare un meci 
de baraj cu cîștigătoarea 
grupei Oceania (Australia, 
Noua Zeelandă, Taiwan. 
Israel). Din Europa vor 
lua parte la preliminarii 
32 de echipe. Italia fiind 
calificată din oficiu la tur
neul final, ca deținătoare 
a titlului mondial.

In total pentru viitorul 
campionat mondial s-au t 
înscris 119 țări. Turneul 
final va avea ioc între 31 
mai și 29 iunie 1986 și se 
va disputa în formula cu 
24 de formații participan
te. '

fume
î PETROȘANI — 7 No-
I ieinbrie ; Apașii; Unirea: 
> Năpasta.
| LONEA : Misterele

Bucureștiului.
• ANINOASA : Căderea
I imperiului roman.
• VULCAN — Luceafă-
| rul : Haiducii.
ș LUPENI — Cultural :
! Iubire fără soare.

URICANT : Haiducii
I lui Șaptecai.
I

j 15,00
15,05

Mica puciicitaie

TV.
Telex.
La volan — emisi-

PENSIONARA, îngri
jesc copil la domiciliul 
meu. Informații, Indepen
denței 28/1/3 Petroșani. 
(1428)

PIERDUT certificat 7
ANUNȚ DE fAVlIi.lE

I
 SOȚIA Iolan, fiul losif și fiica irina. nepo' 1 Be-
nor, anunță că se împlinesc 7 ani de la decesul ta
tălui

L
 EMANUEL DEZSO

Amintirea lui va rămîne veșnic vie în inimile 
oastre. (1434)

une pent u condu- ( 
cătorii auto. !

15,15 Tragerea „Lcto"
15.20 Tanzania — Docu- * 

mentar.
J5.30 Desene animate.
15,40 Viața culturală.
16,00. Emisiune in limba r 

rermană.
16,30 In-h’dc-ea progia- , 

mului.
20,00 Telejurnal. 1
20.20 Actualitatea în e- 

conomie.
.20,40 Cîntece pe adresa 

dv.
20,5C Cadran mondial.
21,10 Portret în fir de bo- 

rangic.
21, ) Muzică populară,
21,50 Telejurnal.
22,00 Închiderea progra- | 

mului.

clase pe numele T- colici 
loan, eliberat d ■■ Școala 
generală Răucesr.>, judo 
țul Neamț. îl declar nul. 
(1443)
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